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 ,ח ט ד ק ה

 עשינעילַאטיא יד סָאװ ,םילּוגליג עיר רעצנַאג רעד ךָאנ
 עטסנדיישרַאפ יד 'רַאפ קידנפמעק ,טכַאמעגכרּוד טָאה רּוטַארעטיל
  םעד טימ ןעמַאזּוצ קידנעלגיּפשּפָא ןּוא ןשינערעקרעּביא עלַאיצָאט
 קלָאפ ריא ןּופ ןעגנומיטש ןּוא ןעגנומערטש ,ןשינעגעלרעּביא עלַא
 .רָאי ןטנעצניינ ןּופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא יז זיא ,דנַאל ןוא
 . ךיז ,ןעגנּוגנידַאּב עלַאיצַאס עיינ יד ןּופ קירד ןרעטנּוא ,טרעדנוה
 ,ןעגנוטכיר עכעלדנייפ ךיז ,ערעדנּוזַאּב ץנַאג ייװצ ףיוא ןלַאפעצ

 .קיניירַאפ ,עקיגנעהּפָאמּוא ,עטּכעלעגפיוא ייב סָאד ףיוא יד
  םעד ןיא טקיטיונעג טשינ רעמ ןיֹוש ךיז טָאה עכלעוו ,הכּולמ עט
 ךָאי םעד רַאפ טייקכעלדניפמע עטספרַאש יד קלָאפ םַאּב ןקעוופיוא
 ריא רַאפ ףּור םעד ןיא ךיוא אלימב ןוא גנוקירדרעטנּוא ןייז ןופ
 .יפ יד רעכלעוו ףיוא ;גייווצ:טּפיױה יד ןטינשעגּפָא . טָאה -- גנויירפַאּב
 ,תוחֹוּכ עלַא עריא טרידטנעצנָאק טַאהעג טייצ עטצעל יד טָאה רּוטַארעט

 ןשיריל םעד ןּופ ,ןעמרָאפ עלַא עריא ןיא ןדניוושראפ סע
 .ָאוער רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאפ ןעגנַאזעג יד ,עמַארד רעד זיּב דיל
 -ספמַאק יד ,ןטנארגימע יד ןּופ לֹרֹוג ןפיוא רעדיל-רעמָאי יד ,עיצול
 - ךןטעלפמַאּפ יד ,ײמרַא-סגנוײרפַאּב רעד ןופ ןטַאדלָאס יד ראפ ןענמיה
 - ןרעהרעד סע ןּוא ,עגענַאטשעגּפָא ןּוא םינדחּפ יד ןופ ןוגשח ןפיוא
 .קיטכעמ ךיז ןּוא ןשירעגיז םעד ןופ רענעט יד רעלּופגנַאלק ץלַא ךיז
 יה | ,םזילַאטיּפַאק ןקידנעלקיװטנַא



 יּפַאק םעד ךיז טלקיװטנַא סע יװ רעבָא םעד טימ ןעמַאזּוצ

 ײװצ עריא ףיױא רעמ ץלַא טפַאשלעזעג יד ךיז טלַאפעצ ,םזילַאט

 ילעװ --- ןשיטַארקָאמעד ןּוא ןזַאושזרוּב םעד -- ןסטַאלק ערעדנוזַאּפ

 ייווצ ןיא רוטַארעטיל רעד ןּופ גנַאג םעד רעדיוו ןעמַארטשעצ עב

 טלעװ ערעכעה יד םּורַא טמענ יז ןּופ ענגייא ; ןעגנוטכיר ערעדנוזַאב

 ?יטעָאּפ רעטכעלרעהרַאפ ַא ןיא טגניזַאּב ןּוא ןסַאלק עדנשרעה יד ןופ

 -עג רעמ ץלַא ,ןטריזיטעטסע ןַא ןּופ גנּוױשנַא:טלעװ ַא םרָאֿפ רעטריז

 וצ ּפָארַא טמַארטש עטייווצ יד ןּוא םיגנעּת ןיא ןבעל םענעפילש

 וצ ,רעױּפ םעד ּוצ :קלָאפ ןקידנטעגרַא ןּופ ןטכיש עטסקירעדינ יד

 ןּוא טנעגילעטניא םעד וצ ,עמרַאזַאק רעד ּוצ ,רעירַאטעלַארּפ םעד

 עריא ןיא ןדיירפ ןּוא ןדייל ערעיײז ,ןבעל רעייז רעביא טפַאש

 .ןעמרָאפ

 גנוטכיר רעטייוצ רעקיזָאד רעד ןּופ רעײטשרָאפ יד ּוצ טָא

 סימ טָאה רעכלעוװ ,סישטימַא עד ָאדנָאמדע ןּופ ןעמָאנ רעד טרעהעג

 :ףיט ליפ ױזַא טימ ,טייהנבעגרעביא ליפ ױזַא טימ ,טפיל לו ױזַא

 - .לעװ ּוצ ,ןסכיש עמירָא עקיוָאד יד טנידעג ליפצגטימ ןכעלטשגעמ

 ,ןעגנַאגעג זיא רע עכ
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 1840 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא סישטימַא עד ָארנַאמדע

 וש עשירעטילימ יד טקידנעעג טָאה רע ,1907 רָאי ןיא ןּברַאטשעג ןּוא

 ערעירַאק רעשירעטילימ רעד ןּופ טגָאזעגּפָא רעּבָא ךיז ,ןעדָאמ ןיא על

 ייטעט רעשירעלעטשטפירש רעד ןצנַאגניא ןנעל ןייז טעמדיוועג ןּוא

 ןעמַאזּוצ "ןּבעל ןשירעטילימ ןּופ ןכירטש, : ןכַאז עטשרע ענייז ,טייק

 ישירכ רעײז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ן?עװָאנ ענייז טימ

 םענייא רַאפ טכַאמעג דלַאּב םיא ןּבָאה ,ליטס ןּופ טייקכייל ןּוא טייק

 ,ןעילַאטיא ןיא רעלעטשטפירש עטסבילַאּב ןּוא עטסרעלוּפַאפ יד ןוֿפ

 ,דנַאלָאה ,ףגאלגנע ,ןעינַאּפש רעּביא עזייר רעסיורג ןייז ךַאנ



 רע עכלעוװ ,עקירּפַא-םֹורד ןּוא ךיירקנַארּפ ,ייק-ועט ,עקירפַא:ןופצ
 סױרַא ןענייז סָאװ ,קרעװ עייר א ןיא ןבירשַאּב ךעלרעה יזַא סָאה
 ךס ַא ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ןוא ןגאלפיוא רעקילדנעצ ןיא
 יד ןּבעל ןייז טעמדיװעג סישטימַא עד ָאדנָאמדע טָאה ,ןכַארּפש
 רערעדנּוזַאּב ַא טימ טָאה רע ,קלָאפ ןשינעילַאטיא ןּופ ןטכיש עמירָא
 טרידּוטש ןּוא טכאּבָאַאּב ליפעגטימ ןעמירַאװ ןוא טייחנבעגרעּביא
 ערעייז ,ןשינרעטַאמ ערעווש ערעייז ,םיגהנמ ערעייז ,ןּבעל רעייז
 עקידעּבעל ןיא ןפַאשעגרעּביא ץלא סָאד ,,ןדיירפ עניילק ןּוא ןדייל
 הנתמ סלַא ,עקַאט ץלָאפ םעד קיריצ ןגָארטעגרעטנוא ןּוא רעדליב
 סע טָאה רע יװ ,ךַארּפש רעשירפ ןּוא רעטכייל רעבלעז רעד ןיא
 | | ,ןעמונעג

 ָאדנַאמדע ךיז טָאה עּביל רעטרעטסײגַאּב ,רערעדנּוזַאּב ַא טימ
 חמשג רעקיטכיל ןּוא רענייר רעד ןיא טּבעלעגנייא סישטימַא עד
 ,טלעוו-רעדניק רעד ןּופ

 ןיא ןַאמטַאר ןרָאי רעקיצכַא יד ןּופ טפלעה רעד ןיא קידנעייז
 טָאהעג רע טָאה ,ןלֹוש יד טימ קידנטלַאװרַאפ ןּוא טַאר.טַאטש רענירוש
 רעצנַאג רעד ןיא ןטכַאּבָאַאּב ןּוא ןענעקַאּב .ּוצ ךיז טייקכעלגעמ יד
 .לעו ,רערעל ןּוא רעדניק יד ןופ טלעװ עכייר עקיזָאד יד סיירב
 ןּוא ןעגנולייצרעד עייר ַא ןיא ןפַאשעגרעּביא םעדכָאנ טָאה רע עק
 ןעגנולייצרעד ןּוא ןענַאמָאר עקיזָאד יד ןשיווְצ טָא ןּוא ,ןענַאמָאר
 ןשידי םעד דניצַא ןּביג רימ סעכלעוו ,"ץרַאה סָאד , טמעגרַאֿפ
 .גטײדַאּב ןּוא עטסכעלרעה סָאד ,עּבַאגסױא רעלופ רעד ןיא רעזעל
 ,טרָא עטסקיד

 א

 .גבעגרַאפ ץלַא ןּוא עקידנעייטש רַאפ ץלַא ערעדנּוזַאּב ַא סעּפע
 .קרעמ ןקיזָאד םעד ןּופ תֹורּוש יד רעּביא ןסָאגעגסױא טגיל ּור עקיד
 עקיבײא יד ,טײקנפלָאהַאּבמּוא עכעלשטנעמ עצנַאג יד ,קרעװ ןקידריװ
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 ינערעיול קידנעטש סָאד ,לרֹוג ןדגילּב רעזדנוא טימ טייקרעכיזמוא

 ןופ טעמױא רעד ,טיונ ןּופ ךָאי יד  ,קילגמוא עקידקנילצולּפ ,,טקיד

 ןּופ יד ןופ רעיורט רעד ,רעטלע ןופ גנולפייווצרַאפ יד ,,טײקמַאזניא

 ןּופ ײװ רעד ,טױש ןופ רעצ רעד ,ןעלּפױק עטקידיײלַאב ןבעל

 יד םעלַא רעביא ןוא ,טֿפַאשקנעּב ןּופ ןיּפ עלעדייא יד ,גנודייש

 ןיא יװ ,ןדייל יד ןיא :ןעמרָאפ ענייז עלא ןיא ןּבעל ןּופ טייקנייש

 עפיט יד ,טייקכעליירפ רעד ןיא יװ ,רעיורט םעד ןיא ,ןדיירפ יז

 רעד ,עּביל עקידנסילש-:םֹולש םעלַא טימ ןּוא עקידנעכיילגסיוא ץלַא

 טָאה ץלַא טָאד -- ץרַאה ןכעלשטנעמ ןופ לּפַאצ .תֹונמחר רעקיבייא

 -ַאש רעקיזָאד רעד ןיא רענעט עטסלדייא ענייז ןעגנילקפיוא טזָאלעג

 ,ןדרָאקַא עטסכעלשטנעמ:ףיט עטסליטש יד ןיא טליהעגנייא יז ןוא גנמ

 רָאנ ,דגיק ןרַאפ ראג טשינ גנורעטייל ןּופ לָאװק ַא זיא יז זַא ,יוזא

 ,שטנעמ םעגעסקַאװרעד ןרַאֿפ ךיוא

 טכאמעג ןיא עכלעוו ,גנוצעזדעגיא עקיזָאד יד קידנקידנערַאפ
 ,ַאקצינמָאנָאק ַאירַאמ ןּופ גנוצעזרעביא רעשיליופ רעד ןּופ ןרָאװעג
 קרַאמ טניירפ ןיימ קנַאד ַא ןקירדוצסיוא ,בֹוח ןיימ רַאפ ךיא טלַאה
 ןיימ ןכיילגראפ ּוצ ךעלטניירפ יוזא ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסווַאקאר

 .שטַאי .י .ש 'ה םעד ךיוא ןּוא לַאניגירָא ןשינעילַאטיא ןטימ טעברא
 .גידַאּב ערעװש עלַא ףיוא קידנקוק טשינ ,טָאה רעכלעוו ,יקטװָאק

 ןּופ ןּבעגסױרַא סָאד ןדניּברַאפ דניצַא זיא סע עכלעװ טימ ,ןעגנּוג -
 זָאד רעד ןיא ,ךּוּב סָאד ןריפנײרַא ןפלָאװעג רימ ךָאד ,קרעוװ ַאזַא
 עכלעוו ,רוטַארעטיל-רעדניק רעזדנוא ןיא ,עבַאגסױא רענייש יועקיז
 רעייז רעדייל רעכָא ,ןבַאגסױא ןיא ךייר יֹוזַא טייצ עטצעל יד יא
 ,ןטרעװ עתמא ןיא םעדָא

 גרעבנייש המלש

 1923  טסוגיוא ,ודָאְלוּב
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 ,,טומגו רעיא גיואג י יז גבי ---וצו

 ,טורגגנווװא8 וו 2 פ טייל סא



 ,רָא =לֹּוש םעיינ ןּופ גָאט רעטשרע רעד

 .ךמ7 םעד ,ק טנָאמ

 ,רָאי.לּוש םעיינ ןּופ גָאט רעטשרע רעד זיא טנייה
 ןיא ןעירעפ םישדח יירד יד ןגיולפרַאפ ןענייז םֹולֹח ַא יו

 ! ףרָאדי

 סיטערָאּב ּוצ טריפעג ירפרעדניא דלַאּב ךימ טָאה עמַאמ יד
 ,סַאלק-רַאטנעמעלע רעטירד רעד ןיא ןּביירשּוצנײא ךימ ,עיצקעסי
 ןּוא ,ףרָאד ןגעװ טכַארטעג ןּוא ןרעגמּוא ץנַאג ןעגנַאגעג ןיּב ךיא-
 ןעגנולדנאהכּוּב עדייּב ,ךעלגני ןּופ טעיורעג שזַא ןּבָאה ןסַאג יד
 סָאװ ,סרעטּומ ןּוא סרעטָאּפ טימ ןעוװעג לּופ ןענייז געװ ןפיוא-
 .ּוש רעד רַאפ ןּוא ,רעכיּב ,ןטפעה ,ריּפַאּפ ,סעצנַאר טפיוקעג ןּבָאה:
 ָאּפ רעד יא ,רעצייוש רעד יא זַא ,גנַארדעג  ַאזַא ןעוועג זיא עלי

 ךיז ןלָאז ןשטנעמ ,גנַאגנײרַא םעד ןטיה טזומעג ןּבָאה ןַאמיזצילי
 / ףיר ַא רעצעמע ריט רעד ןיא ךימ טָאה קנילצולּפ .ןקירדרעד טשינ;
 רעד ןּופ רערעל רעטלַא ןיימ ןעוועג זיא סָאד ,םערָא םַאּב ןֹוטעג-
 .גכַאל ,רעכעליירפ קידנעטש ,רעד -- גנּולײטּפָא רערעכעה רעטייווצ
 ,ענירּפּושט רעטלעטשעגפיוא ,רעטיור ןייז טימ ,רעקיד/

 ,ךיז רימ ןדיישעצ -- טגָאזעג רע טָאה -- ,קירנעה ,ּונ --

 .  !קידנעטש ףיוא סע טסייא;

 .ירצד ןּוא ,עקַאֹט ךיז ןדייש רימ זַא ,טסּוװעג טּוג בָאה ךיא



 ,םענעגנַאמּוא רעייז ןעוועג רעטרעװ יד רימ ןענייז רעמ

 ןעמאד .טײקרעװש סיורג טימ ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז רימ

 :עלַא -- טגיכַאנָאמ ,רעניד ,רעטעּברַא ,קלָאפ ןּופ ןעיורפ ,ןרעה

 ײװ ןטלַאה רעטייװצ רעד ןיא ןּוא טנַאה ןייא אב ךעלגניי ןריפ

 ףגיסש יד ,רעזייה-רעדעפ יד קידנליפנָא ,ןשינגייצ טימ ךעלכיצ

 ןעגנַאגעג ָאד טלָאװ ןעמ יװ ,סיױא טעז סע זַא ,שיורעג ַאזַא טימ

 רעדיוו קידנעעזרעד ,טדיירפרעד ךימ ּבָאה ךיא ,ןײרַא רעטַאעט ןיא

 סקעֶו יד ןיא ןריפ סָאװ ,ןריט סקעז יד טימ ,לָאז.רעטרַאּפ םעד

 יגפט ןפַאלעגכרּוד ןיּב ךיא ןכלעוו ,לַאז:רעטרַאּפ םעד ,ןירַא ןטַאלק

 "לייט ,טפַאשגנע ןַא ןעוועג ךיוא ןיא ָאד ,רדספ רָאי יירד טעמּכ ךעל

 ןעגנַאגעגסױרַא ערעדנַא ,ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז סנירערעל

 יז טָאה גנּולײטּפָא רערעכעה רעד ןּופ ןירערעל עטְלַא ןיימ

 רעד ןיא קידנעייטש ,ּפָאק ןטימ ןּוטעג גיינ ַא רימ ּוצ עטשרש יז

 סָאד ,קירנעה ,ָאולַא ,ּוטסײג --- :טגָאזעג ןּוא ,סַאלק 'ריא ןּופ ריש

 ײפרודַא ָאד ןעז טשינ ןיוש ךיד לעװ ךיא ,ףױרַא ךייה רעד ןיא רָאי

 ,רימ ףיוא ןּוטעג קּוק ַא קיטעמוא טָאה ןּוא --- ,ןפיול

 ײמּורַא ןעוועג זיא רע ,רָאטקעריד םעד ןעזרעד ךיא בָאה ַאד

 .רַאּפ ,ןעיורפ עטגרָאזרַאפ לדער ַא טימ ןטייז עלַא ןופ טלגגירעג

 טָאה דרָאּב ןיז ןּוא ,טרָא טלעפרַאפ ןיוש טָאה סע ןיז טנע

 יֿבָאה ךיא ,רָאי םענעגנַאגרַאפ ןיא יװ עטַאװעקַאּפש רעמ ןעזעגסיוא רימ

 "רַאפ ןיא ןענייז עכלעוו ,ןגעלָאק עטלַא קינײװ טשיג ןעזעג ןיוא

 .ןרָאװעג רעקיד סעּפע ןּוא ןסקַאװעגרעטנּוא ןעירעפ יד ןופ ףיול

 יזיא ,סענעמַאזגע יד ןעמוקעגרָאפ ןיוש ןענייז סע ּוװ ,ןטנוא

 "צג טשיג ןּבָאה סָאװ ,ךעלגניי עניילק עדַאטס עצנַאג ַא ןעוועג

 לא ,טּפּוטשעג ןּוא טקירדעג ךיז ןּבָאה ,סַאלק ןיא ןײגנײרַא טלַאװ

 "רעבירא לעװש רעד רעּביא טלַאװעג טימ טפראדעג יז טָאה ןעמ

 יד רעטנּוא ןּופ לייט ךיוא ןענייז ,יױזַא ןיוש ּוליּפַא ןּוא ,ןּפעלש

 תרעטלצ יד זַא ,קידנצעז ,רעדיװ ערעדנַא ,ןפָאלטנַארעּפַא קנעב



 ּוצ ןּוא ןענײװ ּוצ ךיױה ןּבױהעגנָא ןּבָאה ,קעװַא ןעייג ערעייז
 ,ןקיֹורַאּב ּוצ ייז ןרעקמוא טזומעג ךיז ןּבָאה סרעטּומ יד זַא ,ןעיירש
 טשימעצ .ןענייז סנירערעל = יד ןּוא ,ךיז טימ ןעמענטימ רעדָא
 ,ןעוועג

 .יירפ ןּופ סַאלק ןיא ןטערטעגנײרַא זיא לרעדּורּב ןיילק ןיימ
 ָףיֹורַא ךייה רעד ןיא ןעגנַאגעגרעּביא ןיּב ךיא ןּוא ,יטַאקלעד ןיל
 ,ינָאּברעפ רערעל ןּופ גנולײטּפָא רעד ןיא

 ריפ .סַאלק ןיא ןעוועג עלַא ןיוש רימ ןענייז רעגייז ַא ןעצ
 .ףיז ןּבָאה ייז ןשיװצ רעּבָא ;טקָאטעגּפָא יװ ,ךעלגניי קיצרעפ ְןּוא
 ןּופ ןגעלָאק עטלַא עניימ ןּופ ןעצכעז רעדָא ןעצפּופ ןענופעג םיוק
 םוטעמוא זיא רעכלעוו ,רעד ,יסָארעד --- ייז ןשיוצ ,רעטייווצ רעד
 .רעטשרע רעד ןעוועג

 ,עלוש יד ןעזעגסיוא רימ טָאה קיטעמּוא ױזַא ,ןיילק ױזַא
 .לעפ יד ןגעװ ,סעקנַאל יד ןגעװ ןּוטעג טכַארט ַא ּבָאה ךיא ןעוו
 םעד טגנערּברַאֿפ ּבָאה ךיא עכלעװ ןשיװצ ,גרעּב יד ןגעוו ,רעד
 רימ ךיא ּבָאה סַאלק רעטייװצ רעד ןּופ רערעל ןגעװ ןּוא ,רעמוז
 טָאה רע ,רעטּוג ַאזַא קידנעטש ןעוועג זיא רע זַא ,טכַארטעג ךיוא

 זַא ,רעניילק ַאזַא ןעוועג יא רע ,זדנוא טימ ןןעמַאזּוצ טכַאלעג ױזַא

 ַא רעייז רימ זיא סע ןוא ,ובח ַא סרעזדנוא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע
 .פיוא עטיור ןייז רעמ ןעז טשינ ןיוש לעװ ךיא סָאװ ,ןעװעג דָאש
 | | .ענירּפושט עטלעטשעג

 טשינ טגָארט רע ,רעכיוה ַא זיא רערעל רעקיטציא רעזדנוא
 ךיילג ַא ןֹוא רָאה עיורג עגנַאל רע טָאה םעדרַאפ רָאג ,דרַאּב ןייק
 יױזַא טקק ןוא ?ֹוק ּבָארג ַא טָאה רע .ןרעטש ןרעּביא עלעשטיינק
 ךיוא טכַאל רע .ןקשכרוד עלַא טלָאװעג זדנּוא טלָאװ רע יװ ,ףרַאש
 | | ,טשינ לָאמניײק

 גָאט רעטשרע רעד זיא סָאד :טנָאזעג סלָאמַאד רימ ךיא ּבָאה
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 ישדֹוח לפיװ !טעּברַא לפיװ ,םישדח ןייג ךָאנ רָאי-לּוש םעיינ ןּופ

 ! ימ לפיוו ,סעגעמאזגע

 עלוש ןופ ןײגסױרַא םַאּב זַא ,ןפָארׂשעג יױזַא טקנוּפ טָאה סע

 ןשּוק ןּוטעג זָאל ַא ךימ ּבָאה ןּוא ןעמַאמ יד טנגעגַאּב ךיא ּבָאה

 ןלעװ ףימ !קירנעה .טּומ -- :טגָאזעג רימ טָאה יז ,טנעה עריא

 ךעליירפ טרעקעגקירּוצ ךימ ּבָאה ךיא ןּוא --- ןענרעל ןעמַאזַאב ךיז
 טָאה סָאװ ,רערעל ןטלא ןיימ טשינ ןיוש רעּבָא ּבָאה ךיא ,םייהַא

 יװַא סיוא טשיג ןיוש רימ טעז עלוש יד ןּוא ,טלכיימשעג ביל יוזא

 ,רעירפ יװ ןייש

 רערעל רעזדנוא|

 .ןט7 םפד ,קלטסגיד

 רערעל רעײנ רעד ךיוא לייוװ ,ןגָאז טשינ ןעק ךיא שטָאכ-

 רצד ןיא ,ןגרָאמירפ ןקיטנייה טעד ךָאנ ןרָאװעג ןלעפעג רימ זיא

 ןסעזעג ןוש ןיא רע ןעװ ,ןײרַא עלּוש ןיא ןײגנײרַא ןופ טייצ

 ןיז ןּופ היט רעד רַאפ ןטלַאהרַאֿפ ךיז ןּבָאה ,טרַא ןייז ףיוא

 וצ םיא ,רָאי םענעגנַאגרַאֿפ ןופ ענייז רעליש עטלַא יד סָאלק

 םיא ןּוא ,קידנעיײגיײּברַאֿפ ,ןטלַאהרַאֿפ ךיז ןּבָאה ייז .ןסיוגַאּב

 | | : טסירגאּב

 ! ינָאברעֿפ רעה ,ןגרָאמ טּוג ! רערעל רעה ,ןגרָאט טּוג --

 ןּוא טנַאה יד טגנַאלרעד םיא ,ןעגנַאגעגנירַא ןענייז לייט ,

 ןבָאה יז זַא ,ןענעקרעד ּוצ ןעװעג זיא סע ,ּפעק : יד ןגיוּבעגנייא

 ,ןרעקמוא םיא ּוצ טלָאװעג ךיז ןטלָאװ ןּוא ביל םיא

 ;טרעפטנעעג טָאה רע

 .טיוא ךיז ןּבָאה סָאװ ,טנעה יד טקירדעג -- ןגרָאמ טוג --

 יַאֹּב עלַא ןּוא ,טקוקעג טשינ םענייק ףיוא רָאנ ,םיא ּוצ ןגיוצעג |

 א



 עלעשטיינק ןכיילג ןטימ ,קיטליגכיײלג יװ ןעמּונעגפיוא ןעגנּוסירג

 .גקּוק ןּוא רעטסנעפ םּוצ רעטיירדעגסיוא ןַא ,ןרעטש ןרעּביא םענייז

 ןעיירפ ּוצ ךיז טָאטשנָא .זיוה ןקידרעּבינגעקַא ןּופ ךַאד ןפיוא קיד

 רע זַא ,ןענעקרעד טגעקעג ןעמ טָאה ,ןעגנּוסירגַאב עקיזָאד יד טימ
 /  ,קיטעמוא םיא זיא סע ןּוא טדייל

 ךיז רע טָאה ,ןעגנַאגעגייּברַאפ טַאהעג ןיוש ןענייז יז ןצװ

 .נעמענכרּודַא ,זדנּוא ףיוא טקוקעג ןּוא סָאלק רעד ּוצ טיירדעגסיוא

 ,קידנטרַאװּפָא סעּפע יװ  ןּוא ןטייווצ ןכָאנ םענייא קיִלּב ןטימ קיד
 קנעּב יד ןשיװצ קידנעייג ,ןריטקיד ןּבױהעגנָא רע טָאה ךעלדנע

 ןצנַאגניא םינּפ סָאד טַאהעג טָאה סָאװ ,?גניי ַא קידנעעזרעד ןּוא
 ,ןריטקיד טרעהעגפיוא רע טָאה ,קַאלשסיױא ןַא סעּפע ןּופ טיור

 .עגפױרַא ךָאנרעד ןּוא ןײרַא טנעה עדייּב ןיא םינּפ ןייז ןעמּונעג
 ןסייה ַא טָאה רע יצ ןעז ּוצ ,ןרעטש ןפיוא טנַאה יד םיא טגייל
 ,ּפָאק

 ףיוא ןכַאל ןּבױהעגנָא רעליש יד ןּופ רענייא טָאה ליװרעד
 .על רעד ,ךיז ןעמירקרַאפ ןּוא סענימ ןכַאמ ,םיא רעטניח קנַאּב ַא
 ךיילג ךיז טָאה לגניי סָאד ,טיירדעגסיוא קנילצּולּפ ךיז טָאה רער

 .ףָארטש ַא ףיוא טרַאװעג ןּוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ,טצעזעגרעדינַא
 ּפָאק ןפיוא טנַאה יד טגײלעגפיורַא םיא טָאה ,רעּבָא ,רערעל רעד

 .טרָאװ קיצנייא ןיק רעמ !רעמ טשינ סָאד ּוט -- :טגָאועג ןּוא
 .-גערַאפ ןּוא עלעשיט ןייז וצ טרעקעגקירּוצ ךיז רע טָאה םעדכָאנ

 ,ןריטקיד טקיד

 יו ַא טקּוקעג רע טָאה ,ןריטקיד טקידנעעג טָאה רע ןעװ
 רעּבָא ,ןבָארג ןייז טימ ךעלעמַאּפ ךָאנרעד ןּוא קידנגייוושליטש על

 | | :טגָאועג ױזַא לֹוק ןטּוג

 -ַאּב רָאי.לוש ץנַאג ַא ןעגנערּברַאפ ּוצ ןּבָאה רימ ,טרעה --
 טנרעל .ךעלדירפ סע ןעגנערּברַאפ ּוצ ןעזמַאּב ךיז ריִמָאְל .ןעמַאז
 עילימַאּפ ןיימ ,עילימַאפ ןייק טשינ ּבָאה ךיא .טּוג טייז ןּוא ךייא
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 .עמַאמ ַא טַאהעג ךָאנ ךיא ּבָאה רָאי ענעגנַאגרַאֿפ סָאד היא טנעז

 ףָאה ךייא רָאנ ,ןײלַא ןבילּבעג ןיפ ךיא .,ןּברַאטשעג רימ זיא יז

 ,דפױמ ץיימ ןּוא ךייל ןיימ טנעז ריא ,טלעו רעד ףיוא דניצַא ךיא

 ,טליװ שא ןּוא סטּוג רעייא ליוװ ךיא ,רעדניק עגיימ ןייז טעװ ריא

 ךעװ ,ןוטעג ייװ רימ טלָאװ סע ,טּוג ןךייא טימ ןייז לָאז רימ ֹזַא

 ירַאפ 'ריא זַא ,טזײװַאּב ,ןּפָארטשַאּב ךייא ןופ ןצעמע ןפרַאד לָאז ךןיא

 ױיא ןּוא זיוה-ןעילימַאפ ַא ןייז רימ טעװ עלוש רעזדנוא ,ץרַאה טגָאמ

 ,ךיירפ ןיימ ןּוא ץלַאטש ןיימ ןייז טעוו

 ףיא .טרָאװ ןייק ,גָאזּוצ ןייק ךייא ןּופ טשינ גנַאלרַאֿפ ךיא

 ןּוא ןבעגעג ןיוש רימ סע ריא טָאה רעצרעה ערעייא ןיא זַא ,טייו

 ,ןייא קנַאד יא

 ,עזָאּפ ףיוא ןעגנילק רעצייוש רעד ןעמּוקעגנירַא זיא ַאד

 ,לּפמעט ןיא יװ ,ליטש קנעּב יד רעטנוא ןּופ ןעגנַאגעגרעפַא ןענייז רימ

 יעל םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא טכַאלעג רעלרפ טָאה סָאװ לגניי סָאד ןּוא

 :לֹוק קידנרעטיצ ַא טימ טגָאזעג ןּוא רער

 ,ץייז לחֹומ רעה רעד רימ זָאל ,רערעל רעה --

 :טגָאזעג ןּוא ןױעטש ןיא ןוטעג שּוק ַא םיא טָאה רערעל רעד

 ,ןּז ןיימ ,םולשּב יג --

 א פוצ ַא

 ,ןט:22 םעד ,קיטיײרּפ

 ףיא ּבבָאה סָאד ,ךעלקילגמוא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רָאי סָאד

 טנייה קידנעייג ,רעטרעו סרערעל םעד ןטַאט םעד טרזחעגרעביא

 םָאג רעד ףיוא קידנעעזרעד ןּוא ןײרַא עלּוש ןיא .ירפרעיזניא
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 יזגוא ןּופ ןריט יד ּוצ טּפוטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ םלֹוע ןַא

 :טגָאזעג דלָאב עטַאט רעד טָאה -- סָאלק רעז

 ...ןָא טכעלש ךיז טּבייה רָאי סָאד ,סעּפע לַאפּוצ א --

 .יורג רעד ,גנוגנערטשנַא טימ טקאּפעגכרּודא ךיז ןּבָאה רימ

 יד עכלעװ ,ךעלגניי ןּוא ןרעטלע טימ לּופ ןעװעג זיא לָאז רעס

 ,סַאלק יד ןיא ןטלַאהנײא טנעקעג טשינ ןפֹוא םוׁשּב ןּבָאה רערעל
 עירַאלעצנַאק רעד ּוצ טדנעוועג ןעוועג ןענייז ןגיוא סנעמעלַא ןּוא |

 ,לגניי םירָא -- :ןעמיטש טרעהעג ךיז ןבָאה סע .רָאטקעריד ןּופ

 ,לַאז ןּופ ףיט רעד ןיא ּפעק יד רעּביא ןּוא -- !יטעּבָאר רעמירַא

 *סָאק יד ןעועג ךיז טָאה ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעגנָא ןעוװעג זיא סָאװ

 םעדכַאנ ,רָאטקעריד ןּופ ּפָאק עסיל רעד ןּוא ןַאמ-עידרַאװג ַא ןּופ עק

 עג ןּבָאה ןשטנעמ ןּוא ,רעדנעליצ ַא ןיא שטנעמ ַא ןעמּוקעג זיא

 ! רָאטקָאד רעד ! רָאטקָאד רעד -- :טגָאז

 ;רערעל יד ןּופ םענייא טגערפעג טָאה עטַאט ןיימ

 ןעשעג ָאד זיא סָאװ --

 רעד טָאה -- סּופ ַא רעּביא לגניי ַא רעּבירַא זיא דָאר ַא --
 | ,טרעפטנעעג רערעל

 .טגָאזעג רעטייווצ ַא טָאה -- ןכָארּבעצ םיא זיא סּופ רעד --

 .נעייג ,סָאלק רעטייװצ רעד ןּופ רעליש ַא זיא ?גנִיי סָאד

 עלעגניי קישטניילק ַא יװ ,קידנעעזרעד ןּוא ןײרַא עלּוש ןיא קיד

 ףּופ רעטומ רעד ןסירעגסיוא ךיז טָאה סאלק:טירטנייא רעד  ןּופ

 -רָאּפנָא ןַא ןּופ טנָאנ.טנָאנ טָאג רעד ףיוא ןלַאּפעג ןּוא טנאה רעד

 -גיילק ןקיזָאד םוצ ןּוטעג ףרָאװ ַא ךיז רע טָאה ,סּוּבינמָא ןקיד

 ףיוא טלעטשעגקעװַא ןּוא דרע רעד ןּופ םיא ןּוטעג ּפַאכ א ,ןקישט

 ןזיװַאּב טשינ ןיוש טָאה ,רעּבָא ןײלַא רע ,טרָא ןכעלרעפעגטּוא ןַא

 סּוּבינמָא ןּופ רעדער יד ןּוא ,סּופ םענעגיוצעגסיוא םעד ןּפַאכּוצקירּוצ

 ,ןּוז ַא סנַאטיּפאק-עירעליטרַא ןַא זיא סָאד ,ןכָארּבעצ םיא ןּבָאה
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 ןיא ולַאפעגנירַא ןיא ,סדערעג ױזַא ןּבָאה ןשטנעמ תעשב

 רַאפ םלֹוע םעד קידנטײרּפשעצ ,ענעגושמ ַא יװ ,יורפ ַא סעּפע לאז

 יעג טָאה ןעמ רעכלעװ ךָאג ,רעטּומ סיטעּבָאר ןעוועג זיא סָאד ,ךיז

 יילכ ךיוה ןוא ,יורפ עטייווצ ַא ריא ּוצ ןפָאלעגוצ זיא .ַָאד .טקיש

 ןעװעג ןיא סָאד ,ודלַאה םּורַא טנעה יד ריא ןפרָאװרַאפ ,קידנעפ

 ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענייז עדייּב .לגניי ןטעװעטַארעג ןופ רעטּומ יז

 -רַאֿפ ַא טרעהרעד ךיז טָאה טע ןענַאװ ןּופ ,רָאטקעריד ןופ רעמיצ

 ; יירשעגסיוא רעטלפייווצ

 | סניימ דניק ַא !קעלוי ןיימ ַא --

 ַא ןטלַאהרַאפ עלּוש ןופ ןריט יד רַאפ ךיז טָאה לייוורעד

 רעד ןויװֲאב ךיז טָאה םּורַא עלייוו ַא ןיא ןּוא ,שטָאק עטכַאמעגוצ

 רעד ,לגני עמירַא סָאד טנעה יד ףיוא קידנגָארט ,רָאטקעריד

 יד ןּוא ךיילּב ץנַאג םינּפ סָאד ,םערָא ןרעביא ןעגנַאהעגּפָארַא ּפָאק

 סע ,ןּבילּבעג ליטש עלַא ןענייז טּונימ רעד ןיא ,ןסָאלשעג ןגיוא

 רעד .רעטומ רעד ןּופ ןעפילכ עכיוה סָאד טרעהעג ךיז טָאה

 ,ןרָאװעג ךיילנ זיא ,עלייוו ַא ףיוא ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה רָאטקעריד

 םעד םיא ןויײװ ּוצ ,לגניי סָאד טנעה עדייּב ףיוא ןּביוהעגפיוא ןּוא

 -- רעדניק ,ןרעטלע ,סנירערעל ,רערעל יד ןּבָאה סלָאמַאד ,ָא ,םלֹוע

 -- ;עמיטש רעטרירעג ַא טימ ןעשטפעש ןּבױהעגנָא םענייניא עלַא

 טקישעג םיא ןּבָאה ןֹוא ! עלעגנוי םירָא ,קיטכיט ! יטעּכָאר רעקיטכיט

 יעג ןּבָאה ,רעטנענ ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ןּוא ,ןּפיל יד ןּופ ןשוק

 טָאה ,רעּבָא רע ,טנעה ענעגנַאהעגּפַארַא-ךעלגעװַאבמוא ענייז ששוק

 : טגָאזעג ןּוא ןגיוא יד טנפעעג

 ?ץעינַאר ןייֿמ --

 ןזיהעג םיא טָאה לגנִיי ןטעװעטַארעג ןּופ רעטּומ יד ןּוא --

 : טגָאזעג ןיא ץעינַאר םעד

 ,.יםיא גָארט ךיא ,ךאלמ רערעייט ,ריד םיא גָארט ךיא --

 טַאהעג טָאה רעטומ סיטעּבַאר .ןעגנַאגעג ןענייז יז ןוא
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 -נײרַא .ןעגנאגעג ןענייז ייז .טנעה עדייּב טימ טקעדרַאפ טינּפ סָאד
 ,טרירעג ךיז טָאה שטָאק יד .ןײרַא שטָאק ןיא לגנּוי סָאד טגיילעג
 ,קידנגייושליטש עלּוש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא .ןענייז רימ ןּוא

 : 9 9 ט ט 3 2 : : 2 60 3 2 6

 ,קישטירּבַאלַאק רעניילק רעד

 זדנּוא טימ טדערעג טָאה רערעל רעד ןעװ ,טכַאנרַאפ ןטכענ

 . ןייג ןוּומ גנַאל ,גנַאל ךָאנ טעװ רעכלעװ ,יטעּבָאר ןעמירָא ןגצוו

 "גייא-ינ ַא טימ רָאטקעריד רעד ןעמּוקעגנײרַא זיא ,סעילּוק ףיוא

 :עצרַאװש ,םינּפ לקנוט רעייז ַא טַאהעג טָאה רע ,רעליש םענעּבירשעג

 ןעמערּב עטכידעג יד עכלעוו רעּביא ,ןגיוא עצרַאװש עסיורג ןּוא רָאה

 ,בגא ,ןיא לגנּוי סָאד ,ןרעטש ןפיוא טקיניײרַאפ טעמּכ ךיז ןּבָאה

 'טימ טלטרַאגעגמורא ןּוא טדיילקעג לקנוט ןצִנָאג ןיא ןעװעג

 םעד רעטרעוװ עכעלטע קידנעשטּפעש .קיסַאּפ םענרעדעל ןצרַאװש ַא

 ,ייּב קידנזָאלרעּביא ,ןעגנַאגעגסיורַא רָאטקעריד רעד זיא ,רערעל

 ענייז טימ זדנוא ףיוא טקּוקעג טָאה רעכלעװ ,לגנּוי סָאד םיא

 / טָאה סלָאמַאד .,רענעקָארשעגרעּביא ןַא יװ ,ןגיוא עְצראווש עסיורג

 :טגָאזעג ןּוא טנַאה רעד ייּב ןעמּונעגנָא רערעל רעד םיִא

 צלוש ןיא ןירַא טערט טנייה טָא ! רעדניק ,ךייא טדיירפ --
 יעירּבַאלַאק ןיא ,ָאיגער ןיא רענעריוּבעג ַא ,רענעילַאטיא רעניילק ַא
 ףע ּוװ ,טרָא סָאד ,זדנּוא ןּופ טײװ ליימ טרעדנוה ףניפ יװ רעמ

 +ד ןבעגעג טָאה ,ּביול טימ טקעדַאּב זיא ,ןרָאװעג ןריוּבעג זיא
 .יטכיט ,רעטעּברַא עטנּוזעג ,ןשטנעמ עטמירַאּב ליפ רענעילַאטיא
 סָאװ ,דרע רעקיטש עטסנעש יד ןּופ סנייא זיא ןּוא ,ןטַאדלָאס עק
 ןּוא רעדלעוװ עסיורג ןּופ טנגעג ַא .טגָאמרַאפ דנַאלרעטָאפ רעזדנּוא
 טומ ןּוא טייקיעפ טימ לּופ זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ןּופ טניוװַאּב ,גרעב
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 .ןליפ טשיג ךיז לָאז רע ,ןעלדניירפ ןּוא טּוג םיא ּוצ עשז-טייל

 --רענעילַאטיא רעניילק א זַא ,םיא טזייוו ,םייה ןייז ןיפ טרעטייוװרעד

 יא -- עלוש רעשינעילַאטיא ןָא ןיא ןײיגנײרַא טשינ לָאז רע +װ

 .רעדירּב ןעניפעג רע טעװ םוט עמ

 ףרא ןזיװעגנָא ןוא ןענַאטשעגפױא רע זיא קידנגָאז סָאד

 אינגער ךיז טניפעג סע ּוװ ,טקנּוּפ םעד עטרַאק.טגַאװ רצסיורג רעד

 :ךיוה ןפּורעגסױא רע טָאה טעדכַאנ ,עירבאלאק ןוא

 | ! יסָארעד טסענרע --

 .יױא עטשרע י"ד ץידנעטש טמוקַאּב רעכלעוו ,םעד עקַאט

 | ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יסָארעד .,ןעגנונכייצ

 ,טגָאזעג רערעל רעד טָאה -- לגנּוי ,רעהַא םּוק ַא

 .רעד ךיז ,קנַאּב יד רעטנוא ןּופ ןעגנאגעגרעּפַא זיא יסָארעד

 ,רעירנגַאלַאק ןױראפ ןיילג ןּבילּבעג ןייטש ןּוא שיט םּוצ טיועטנעק

 יג רערעל רעד טָאה -- רהעליש רעטסעב רעד סלַא --

 סעײג רעד טָאלק רעצנַאג רעד ןּופ עמָאנ ןיא םּורָא םעג -- טגָאז

 ,טנָאמעיּפ ןיפ דניק הד ,עירּבַאלַאק ןיפ ןּוז םעד םּורַא םעג ,עגעלָאק

 ןוא רעירגַאלַאק םעד ןעמּונעגמּורַא קיצרַאה טָאה יסָארעד

 :טגָאזעג לֹוק ןקידנעגנילק ןייז טימ

 ! עגעלַאק ,טסיױגַאּב זדנּױא יז --

 יצג טעממיא טימ םיא טָאה רעײּבַאלַאק רעד ןכלעװ ףיוא
 ןּבױהעגנָא ןכָאה ,עקירביא יד ,רימ ןוא ,ןקַאּב עדייּב ןיא טשוק

 ,ָאװוַארּב ןּפאלק

 קא -- ןפורעגסיוא רערעל רעד טָאה -- ! טיָאד ליטש --

 ! טשינ ןעמ טרידַאלּפַא עלוש'

 1+ ןיא רע זַא ,טיא ןָא ןענעקרעד ּוצ ןעװעג ויא'ס רָאנ
 ,ןצװעג ןדירפוט יא רעירּבַאלַאק רעד ךיוא ןוא ,ודנוא ןופ ןדירש

 ןײלַא ןּוא ,טרא ןַא ןזיװעגנָא רערעל רעד םיא טָאה זלַאב

 ןטגאזעג רע טָאה םעדכָאנ ,ןיהַא טריפעגקעװַא טיא
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 זיא סָאד ?ײװ !טגָאזעג ךייא ּבָאה ךיא סָאװ ,טקנעדעג --
 ךיז לָאז עיײּבַאלַאק ןופ לגנּוי ַא זַא ,םעד ּבילוצ !ךַאז עסיורג ַא
 .לָאז ןירוט ןּופ לגנוי ַא ןּוא ,םייה רעד ןיא יװ ,ןירּוט ןיא ןלי*
 .רעטָאּפ רעזדנּוא טָאה -- םייה רעד ןיא עייּבַאלַאק ןיא ןליפ ךיז
 .ַאטיא טנזױט קיסיירד יװ רעמ ןּוא ,רָאי קיצפיפ טפמעקעג דגאל
 ! ןּבעל רעייז ןּבעגעגקעװַא םעד רַאפ ןּבָאה רענעיל

 ! קיטייזנגעק ךייא טּביל ןּוא ךייא עשז.טעטכַא --
 ןייז .טקידיילַאּב ךייא ןּופ רעכלעוו טלָאװ'ס ּביוא ןּוא --

 .עג ץניוָארּפ רעזדנּוא ןיא טשינ ןיא רע סָאװ ,םעד .רַאפ רבח
 -- +טרעה ריא ,טכַאמעג קידרעוװמּוא ךיז רע טלָאװ ,ןרָאװעג ןריוּב
 רעקידגרילָאקיײרד רעד ףיוא ןגיוא יד ןּבייהוצפיוא קידרעוװמּוא
 ,טייקינייא רעשינעילַאטיא רעזדנּוא ןופ ןָאפ

 ןּבָאד ,טצעועגרעדינַא ךיז טָאה רעירּבַאלַאק רעד רָאנ יװ
 ,ךעלעפמעטש ןּוא סרעדצפ טימ טקנעשַאּב עטסטנָאנ יד ןיוש םיא
 רעד טימ טקישעג םיא טָאה קנַאּפ רעטצעל רעד ןּופ רענייא ןוא
 ,צקרַאמ עשידעװש עתמא ןַא טסָאּפ.לזייא
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 סעגעלָאק ענײמ
 רעירּבַאלַאק םעד עקרַאמ יד טקישעג טָאה סָאװ ,לגנוי סָאד !

 רעד זיא רע .ּביל ןטסרעמ םּוצ םיא ּבָאה ךיא ןּוא ,ןָארַאג טסייה
 רָאי ןעצרעפ דלַאּב ןוש זיא ,סַאלק רעצנַאג רעד ןופ רעטסערג
 טלכימש רע ןעװ .סעצײלּפ עטיירּב ןוא ּפָאק ןטיורג א טָאה ,טלַא
 .עג ויא ןּוא ,ןטלעז רעּבָא טלכיימש רע ;טיײקסטּוג זיולּב רע זיא
 ,שטנעמ רענעסקַאװרעד ַא יװ ,טסנרע ךעלטניײװ

 .ייוצ רעד ,רעטנעג סעגעלָאק עגיימ ןופ ךס ַא ןיוש ןעק'כ
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 הע .יטערָאק טסיה ,רעיז ךיוא רימ טלעפעג רעכלעוו ,,רעט

 זיא רע .לעפױצַאק ןּופ עלעטיה ַא ןּוא עזּולּב עניורּב ַא טגָארט

 טָאה רעכלעוו ,רעלדנעה-ץלָאה ַא ןּופ ןּוז ַא זיא ,ןעליירפ קידנעטש

 נָא רעד רעטנּוא רָאי ןט:66 ןּופ המחלמ רעד ןיא ןגָאלשעג ךיז

 ׁשזַא ןעמּוקַאּב ןּבָאװ סעּפע לָאז ןּוא ,טרעּבמּוה טשריפ ןּופ גנוריפ

 סָאד ,לעג םענילק םעד ביל ךיוא ּבָאה ךיא .ןלַאדעמ יירד

 סע .םינּפ ןפיוא ןכיײלּב ןּוא ןקנכַאװש םעד ,עלעּברעג עמירַא

 ךיז ןופ טּבױלק רעכלעװ ,טנאגעלע ןַא ודנּוא ייּב ָאד ךיוא זיא

 ,רעדיװ ,קנַאב רעד ףיוא ,יניטַאװ טסייה רע .ךעלרעדעפ יד דימת

 ןייז לייװ ,לױערױמ טפיר ןעמ ןכלעװ ,לגנּוי ַא טציז רימ ראט

 לזעג'ס ,לּפע ןַא יװ קידכעלייק -- עּבמָאג ַא ,רעריומ ַא זיא עטַאט

 טנעלַאט ןטנעכייצעגסיוא ןַא טָאה לרעריומ סָאד ,לכעליינק ַא יװ

 ץלַא עלַא םיא ןסייה -- זָאה ַא ןּופ עלעקסיּפ סָאד ןכַאמּוצכָאנ

 ןטייז יד ייּב ךיז ןטלַאה ןּוא עלעקסיפ-ןזָאה ַא ןכַאמכָאנ םענייניא

 ןַא רעייז ןיוש ,לשּולעּפַאק ןיילק ַא טגָארט רע .,רעטכעלעג .ןופ

 ןיא סע טלַאהַאּב ןּוא ןעמַאזּוצ טרעדָאנק רע סָאװ ,סנסירעגּפָא

 ,לכיט-זָאב ַא יװ יענעשעק

 רעגנַאל ןּוא רערַאד ַא ,יפָארַאג טציז לרעריומ ןּבעל דלַאּב

 יייא עניילק רעייז ןּוא לּבָאנש-רעּברַאּפַש ַא יװ ,זָאנ ַא טימ ,גנוי

 ,סענעּפ טימ קידגעטש ךיז טײּפ ,קידנעטש טלדנַאה רע ,ךעלעג

 יקעל יד טגנַאלַאּבמַא סָאװ ןּוא ,ךעלדליּב  ,ךפלעּבעװש ךעלעטסעק

 .בָאג ייז לָאז רע ,לגענ יד ףיוא ףיוא ךיז ייז רע טּביירש ,ספיצ

 סָאד טציז רעטײװ .ןפיוסױרַא םיא טעװ ןעמ ןעװ ,ןענייל םעד

 ןשיװצ ,ךיז יב ץלָאטש רעייז זיא סָאװ ,סיּבָאנ לָארַאק לצירפ

 זיא רענייא .ּביל ךעלטנייװעגרעסיוא ּבָאה'כ עכלעװ ,ךעלגנּוי ייווצ

 ןיא טייג רע .רעכעלקנערק ַא ,רעמירָא ןַא ,ןּוז יַא סלַאװַאק ַא

 רע זיא קידנעטש  .ינק יד זיּב ּפָארַא םיא טלַאפ סָאװ ,לטסעװ ַא

 -ייװצ רעד ןּוא ;טשינ לָאמנײק טכַאל ןּוא ןקָארשעגנָא סעּפע ןופ
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 טגָארל רע עכלעוו ,טנַאה רעטרַאדענּפָא ןַא טימ ,רעלעג ַא עט
 רעדנַאװעגכױרַא טָאה רעטָאפ ןייז .דנאּב ַא ףיוא ןעגנָאהעגּפױא
 נירג שיוק ַא טימ םּורַא טײג רעטּומ יד ןּוא עקירעמַא ןייק
 רעד ןּופ ןכש ןיימ ךיוא זיא ּפיט רעקידריװקרעמ ַא .ןפױקרַאּפ
 זדלַאה ַא ןָא טעמּכ ,רעקיד ןּוא רעצרּוק ַא ,ידרַאטס ,טייז רעקניל
 ןּוא ןדערסױרַא טשינ טרָאװ ןייק םענייק ּוצ טעװ סָאװ קּורמ ַא
 רע רעּבָא ,םיא ּוצ טדער ןעמ סָאװ ,קינײװ רעייז ךיוא טיײטשרַאּפ
 .נעלצניר ,ןגיוא עטצעזעגסױרַא עכלעזַא טימ רערעל ןפיוא טקּוק
 ןעמ לָאז ןּוא .ןיצ יד קידנקירדנעמַאזּוצ ןּוא ןרעטש םעד קיד
 ןטשרע ןכָאנ רע טעװ ,טדער רע-על רעד ןעװ ,ןגערפ סעּפע םיא
 . ףיד רע טעװ ,ןטירד ןכָאנ ןּוא ,ןרעפטנע טשינ לָאמ ןטיײװצ ןּוא
 . ריז ןלעװ ןעקנּופ זַא ,טייז רעד רעטנּוא ךָאשזד ַאזַא ןעגנַאלרעד
 -עמּוא ןּוא רעכעלצרַאװש .ַא טציז רעטייוו ,ןע;לפ ןגיוא יד רו
 ןיוש זיא רעד .,יטנארפ טסייה סָאװ ,רענייא ,םינּפ ןפיוא רעקיט
 ,סַאלק ַא ןּופ ןעוװעג ןפרָאװעגסױרַא לָאמנייא

 ןֹוא ,ןּוטעגנָא טנייא ץלַא ,רעדירּב ייווצ ָאד ךיוא ןענייז סע
 עקיזָאד יד .ר?סָאװ ןּפָארט יײװצ יװ ,ךיז ּונ ךעלנע ןענייז יז
 רעד ןיא רעדעפ-עװַאּפ ַַא טימ ךעלשולעּפַאק רעירּבַאלַאק ןגָארט
 .כעה רעד רעּבָא .עיזָאטנַאפ סיורג טימ רעיוא ןרעּביא טקיראפ ,טייז
 רָאי סָאד סיוועג טעװ רעכלעוו ,רעד ,רעטסקיעפ רעד ,עלַא ןּוכ רעטס
 ךיז טָאה רערעל רעד ,יסָארעד זיא -- רעליש רעטשרע רעד ןייז
 . םּוצ סױרַא לָאמ עלַא םיא טפּור ןּוא םיא ףיוא טנעקרעד ןיוש
 | י /  ,טערּב

 ישָאצערּפ רעסעּב ךָאד רימ טלעפעג ןגעװטסעדנּופ ןּוא
 לטסעװ ןעגנַאל ןיא ןּוטעגנָא .טיג סָאװ ,רעד ,ןּוז סלַאװָאק םעד

 לײװ ,ןגָאלש םיא ןּומ רעטַאפ רעד .ועטקנערקרַאפ ַא זיא ןּוא |
 ,ריר ַא ןצעמע רע טיג ןּוא ,ןקָארששגנָא רעיײז זיא לגנּוי סָאד
 רעײז טעּב ךיא, :וצ קידנעטש ר+ סב ,סעּפע ךיז טגערפ רעיא
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 .ןגױא עקיטעמוא ענייז טימ קידתונמחר יױזַא טקּוק ןּוא "רעּביא

 יסעּב רעד יא ,רעטסערג רעד יא ןָארַאג זיא ןגעווטסעדנופ רעּבָא

 .עלַא ןּופ -עט

 6 2 ט 9 6 9 9 6 ש 6 6

 ,טַאט רעלעדייא ןַא
 ןט526 םעד ,ךָאװטימ

 ּוצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ךיא בָאה ירפ רעד ןיא טנייה

 ןײרַא עלּוש ןיא ןעמּוקעג ןיּבכ ןעװ .רעטנענ ןעגָארַאג ןענעקרעד

 ןּופ ןירערעל יד לײװ ,טקיטעּפשרַאפ לסיּב ַא ךימ ּבָאה'כ ןּוא --

 ןגערכ ּוצ ,ןטלַאהרַאפ ךימ טָאה גנולײטּפָא רערעכעה רעטשרע רעד

 לָאז יז ,זדנוא ןכּוזַאּב ןעמּוק טנעקעג טלָאװ יז העש עכלעװ ,ךימ

 ןעװעג טשינ ךָאנ זיא רערעל רעד -- םייה רעד ןיא ןנערט ךימ

 םעד רעּביא טכַאמעג ךעליירפ ךיז ןּבָאה ךעלגנּוי ריפ יצ ,יירד ןּוא

 עטרַאדעגּפָא יד סָאד טָאה סָאװ ,םעד ,ןלעג םעד ,ישָארג ןעמירָא

 !יעג םיא ןּבָאה ײו .סגירג טפיוקרַאפ ענייז עמַאמ יד ןּוא טגָאה

 ןּופ ןלָאש ןיײרַא םינּפ ןיא ןפרָאװעג ,סעריװ יד טימ טעּבָאשזד

 ,"לגייפ רַאפ עלדישַארטס, ןּוא "רעטקנעלעג, ןפּורעג ,סענַאטשַאק

 ןוז ,דנַאּב רעד ףיוא טנַאה יד טגָארט רע יװ ,םיא קידנעמירקפָאנ

 יד ןשיװצ ףיט רעד ןיא ןענאטשעג זיא עקילַאק רעמיֹרָא רעד

 ,בעגייא ָאד טעּבעג טימ קידנקּוק ,ןגיושעג ןּוא ,רעכיילּב א ,קנעב

 .ןוָאל ּור וצ םיא לָאז ןעמ ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןטייװצ םעד ַאד

 טכַאמעג ףעליירפ ךיז ןּבָאה ךעלגנוי יד רעּבָא יװ ױזַא = |

 ּוצ ןּבױתהעגנָא ןצנַאגניא רע טָאה ,רעקידתוירזכַא ץלַא םיא רעּביא

 "סיוא רעד ,יטנַארפ זיא ָאד .ןרעװ ּוצ טיור ןּוא סעּכ רַאפ ןרעטיצ
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 .קנַאּב ַא ףיוא ןעגנּורּפשעגפױדַא ,םינּפ ןזייּב ,ןסּואימ ןטימ ,ףיררומ
 ,טנַאה רעד ףיוא ןשיוק ײװצ טגָארט רע יװ ,ךיז קידנכַאמ ןּוא

 טגעלפ יז יװ ,רעטּומ סישָארג ןטעּפשּוצכָאנ ןּביױהעגנָא רע טָאה
 טנ'ק דניצַא ןּוא .עלּוש רעד ַאּב ןּוז םעד ןטרַאװּפָא ןּוא ןעמּוק
 ןּבָאה רעליש הרבח עצנַאג ַא .קנַארק זיא יז לייוו ,טשינ ןיוש יז
 ןריֹוװעגנָא ישָארג טָאה סלָאמַאד .רעטכעלעג ַא טימ טצעזעגסױרַא
 !טימ ןּוטעג ףרָאװ ַא ןּוא ןרָאטניט ַא ןּוטעג ּפַאכ ַא פָאק םעד
 רעּבָא ךיז טָאה .טנַארפ .ןײרַא ּפָאק ןיא ןיטנַארפ ךיילג זּכ ןצנַאג
 רעד ןיא ךיילג ןפַארטעג טָאה ןרָאטניט סָאד ןּוא ,ןגיױּבעגקעװַא
 .גַאגעגנײרַא טּונימ רעד ןיא דָארג זיא סָאװ ,רערעל םעד טסורּב
 ןּבילּבעג ליטש ןיא רעטרע יד ףיוא ןפָאלעצ ךיז ןענייז עלַא ,ןעג

 .עגּוצ ,ןרָאװעג ךיילּב זיא רערעל רעד ,ןסּורט יד יװ ,קערש ןופ
 ;טגערפעג לֹוק ןקידנרָאצ ַא טימ ןּוא ,שיט םּוצ ןעגנַאג

 ?ןּוטעג סָאד טָאה רעװ -- '
 יִצג ַא רערעל רעד טָאה -- טרעפטנעעג טשינ טָאה רענייק

 | :רעקידגרָאצ ךָאנ ןּוטעג יירש
 | | ? רעװ --
 ןעמירָא םעד ּוצ תֹונמחר ןּופ טרירעג ,ןָארַאג טָאה סלָאמַאד

 ;טגָאזעג ןּוא קנַאּב ןייז ןּופ ןּביוהעגפיוא ךיז ,ישָארג

 | ! ףיא ּבָאה סָאד --

 טקוקעגרעּביא ,םיא ףיוא ןּוטעג קילּב ַא טָאה רעיעל רעד
 ?ֹוק ןטקױרַאּב ַא טימ גנילצּולּפ ןּוא רעליש עטנױטשטנַא יד
 ;ט ַאזעג

 םּורַא עלײװ ַא ןיא ןּוא -- ּוד טשינ טסָאה סָאד ! ןיינ --
 ,ןיטשפיוא רע לָאז ,ןקירלּוש םעד ןפָארטשַאּב טשינ לעװ'כ .--

 :טגָאזעג ױזַא קידנענייװ יּוא טלעטשעגפיֹוא ךיז טָאה ישָארג
 -עגּנָא ּבָאה'כ .+ .טכַאלעגסיױא ,ןגָאלשעג ךימ טָאה ןעמ --

 ...ןֿפרָאװעג . ..ּפָאק םעד ן ריז
, 
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 ךיז ןלָאז -- .טגָאזעג רערעל רעד טָאה -- ךיד ץעז --

 ,טגנערּבעגנײרַא סעּכ ןיא םיא ןּבָאה עכלעוו ,יד ןלעטשפיוא

 ,ֿפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ריפ טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה'ס

 -- טגָאזעג ףערעל רעד טָאה -- טקידײלַאּב טָאה ריא --
 ךופ טכַאלעגנָא ;טעּפעשטעג טשינ ךייא טָאה רעכלעוו ,עגעלָאק ַא

 טשינ ךיז טָאה רעכלעוו ,עקעלַאק ַא טגלָאפרַאפ ,ןכעלקילגמוא ןא

 ,עטסואימ יד ןּופ סגייא ןוטעגּפָא טָאה ריא ,ןקידייטרַאפ טנעקעג

 ,ןקעלפַאּב רָאנ ךיז ןעק שטנעמ ַא ןכלעוו טימ ,ןכַאז עטסכעלדנעש

 ! עגיימעג

 ,קנעב יד ןשיװצ ןעגנַאגעגנײרַא רע זיא ,סָאד קידנגָאז

 יא רעכלעװ ,עּבמָאג סנַארַאג רעטניא טנַאה יד טגײלעגרעטנורַא

 םיא קיד:ּבײהפיוא ןּוא ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןענַאטשי ג

 ;טגָאזעג ןּוא ןגיוא ענייז ןיא טקוקעגנײרַא רע טָאה ,םינּפ סָאד

 ! המשב עלעדייא ןַא טסָאה ּױד --

 למרומ ַא ןעלטיידמ א טעּפע ןָארַאג טָאה ,עלייוו ַא קידנגייווש

 טָאה רער27 רעד ןּוא ,ןירצ רעױא ןיא רערעל םעד ןוטעג

 ;טגָאזעג גנילצולפ ןּוא עקידלוש ריפ יד ּוצ טיירדעגסיוא ךיז
 !לחֹומ ךייא ןיּב ךיא --

 6 , 5 8 ט ט : 8 : : : 6

 ,רערעכעה רעטשרע רעד ןּופ ןירערעל ןיימ

 ,ןט52/ םעד ,קיטשרענָאד

 ּוצ ןעמּוקעג ןּוא גָאזוצ םעד ןטלַאהעג טָאה ןירערעל ןיימ

 ןײגטױרַא טלָאזעג ּבָאה'כ ןעוו ,טּונימ רעד ןיא דָארג ,טנייה זדנוא

 ייורכ רעמירַא ןַא שעװ ?סיּב ַא ןגָארטקעװַא ןּוא ןעמַאמ רעד טיט

 ,גנוסייצ רעד ןיא טניילעג ןּבָאה רימ עכלעװ ן;צוװ
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: 

 .'ּױזַאּב ןטצעל ריא ןּופ ןדנּוװשרַאפ זיא רָאי ַא טעמּכ ןיוש
 -לעז יד קידנעטש .ריא טימ טיירפרעד רעייז עלַא ךיז ןּבָאה רימ

 -ַאְק םעד םּורַא לֵאָאװ םענירג ַא טימ ,עניילק ַא ,עלעדייא ןַא :עּב

 ןיק קידנּבָאה טשינ ,טמעקרַאפ טכעלש ,טדיילקעג םירָא ,שולעּפ

 .עגנַאגרַאפ ןיא יװ רעכיילּב רָאנ עלעסיּב ַא ,ןעּורּוצָּא ךיז טייצ
 | רדסּכ טסּוה ןּוא ,רעמ רָאה עָארג עכעלטע טימ ,רָאי םעג

 :טגָאזעג עניימ עמאמ יד ךיוא טָאה דלַאּב
 ןעגיוש יז !ערעײט ,טנװעג ןטימ טרָאד סע טלַאה יװ --

 ,עז ךיא יװ ,טשי נרָאג סע

 :עג ןירערעל יד טָאה -- ! טנּוזעג טרָאד רימ סָאװ ,ע --

 .ּבלַאה ױזַא זיא סָאװ ,ןריא עלעכיימש ןקיזָאד םעד טימ ,טרעפטנע

 .ךעליירפ ּבלַאה ,קיטעמוא

 סעיצקעל יד ייּב עמיטש יד ןָא ליפ ּוצ ןעגנעדטש יז --
 :ָאד יד טימ ךיז ןקינײּפרַאפ יז -- .ןּבעגעגּוצ עמַאמ יד טָאה --
 ...ךעלגנוי עקיז

  ריא ןעמ טרנה ןענרעל ןּופ טייצ עצנַאג יד !תמאּב ןּוא
 בָאהכ ןעװ ,ןטיצ יד ןופ סוג סָאד קנעדעג'כ ;סַאלק ןיא לֹוק
 וַצ ,ךיוה טדער ,םענייניא ץלַא טדער יז .ריא ייּב טנרעלעג ךימ
 טעװ יז ןיא ,ךעלגנּוי יד ןּופ טײקמַאזקרעמפוא יד ןטלַאהרעד

 .עג סיורָאפ ךָאנ ּבָאה'כ .ןצעזרעדינַא טשינ טּונימ ןייא ףיוא ןיו
 לָאמנײק טסעגרַאפ יז לײװ ,זדנוא ּוצ ןעמוק טעװ יז זַא טסּוװ
 ןּוא ,ןעמענ ערעייז יז טקנעדעג גנאל-ןרָאי .רעליש עריא ..שינ
 ,רָאטקעריד םּוצ ןגערפ ךיז יז טפיול ,סענעמַאזקע-שדוח יד ןעמוקי
 יז טרַאװ לָאמנײא טשינ ,ןעמוקַאּב ןכָאה ייז "ןלַאּב, ערעסָאװ

 ןעז וצ ,ןּבַאגפױא יד ןזיװ ךיז טסייה ןּוא גנַאגסױרַא סַאְּג ךיוא
 ריא ּוצ ךָאנ ןעמּוק ךס ַא .טכַאמעג ןּבָאה יז ןטירשרָאפ ערעסָאװ
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 ךּבָאה ןּוא ןזיוה עגנאל ןיוש ןגָארט יז שטָאכ ,םויזַאנמיג ןופ
 ,ךעלרעגייז

 ףעד ןּופ ךימ רעיײז ןעמּוקעגקירּוצ יז זיא עקַאט טניײה
 םירָאװ ;רעליש עריא טריפעג טָאה יז ןיהּוװ ,גנולעטשסיוא:רעדליב
 א ןיא ךעלגנּוי יד קיטשרענָאד עלַא יז טריפ ןרָאי עגנַאל ןיוש
 ענעדיישרַאפ ןטרָאד יז טרעלקרעד ןּוא םואעזּומ זיא'ס-רעסָאװ
 רעּבָא זיא יז .ןרָאװעג רַאד רעמ ךָאנ זיא יז ! עקנעמירַא ,ןכאז
 .ַאב ןיא ןײרַא דלַאּב טלַאפ ןּוא קידעּבעל סנייא ץלַא קידנעטש
 גנידַאּבמּוא טָאה יז .רעליש עריא ןגעװ טדער יז ןעװ ,גנורעטסייג
 ייװצ טימ ןעזעג ךימ טָאה יז ןכלעװ ןיא ,טעּב סָאד ןעז טלָאװעג
 ןיימ םעד ןיא טּפָאלש דניצַא ןּוא ,ןעקנַארק רעווש א קירּוצ רָאי
 טשינ ןוא עלײװ ַא ףיורעד טקוקעג טָאה יז .רעדורב רערעגנוי
 ףיז טָאה יז ,ןטלאהרַאפ טלָאװעג יז ןּבָאה רימ ,ןדער טנעקעג
 א ,סַאלק ריא ןופ רעליש םעניילק ַא ןכיזַאב וצ טלייאעג רעּבָא
 ףָאנ טָאה יז ןוא ;ןקָאּפ ףיוא ןעקנַארק ַא ,ןּוז א סרעכַאמ-לטָא
 ךפיוא טעּברַא ןַא ,ןטכערַאֿפ וצ ןּבַאגפױא לקעּפ ץנַאג א טַאהעג

 עיצקעל ןיײא ךָאנ ךײלגוצ:טכַאנ רעד טימ ןּוא ,טגװָא ןצנַאג
 ,עטרחוס ַא סעּפע ַאּב קיטעמטייוא

 .קעװַא םַאּב טגָאזעג יז טָאה --- !קירנעה ,עשז סָאװ ,ונ --
 ּבד ןעװ ,דניצַא ,ןירערעל עטלַא ןייד ביל ךַאנ טסָאה -- ןיג
 עכלעזַא טסבײרש ןוא ןּבַאגפױא ערעװש עכלעזַא ןיוש טסכאמ
 ? ןטעברַא-לּוש עגנַאל

 -ּפָארַא ןגיטש יד ןּופ ןיוש ןוא ,ןעמונעגמורַא ךימ טָאה יז
 ;ןפױרעגּפױרַא ךָאנ יז טָאה ,קידנעייג

 ! קירגעה ,קנעדעג ,טשינ ךימ סעגרַאפ --

 "טשינ ךיד ךיא לעװ לָאמנייק ,ןירערעל ערעייט ,ערעייט ָא
 ףיוא ךיד ךיא לעװ ,רעסיורג ַא ןייז לעװ'כ ןעוו ןּוא ! ןסעגראמ
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 ןיא טרָאד טסנרעל ּוד יװ ,ןעז ןייג לעװ'כ ןּוא ,ןסעגרַאפ טשינ

 .רַאפ רָאנ לעווכ לָאמ לפיװ ןּוא ,עקישטניילק ענייד סאלק ןייד

 רעד ןּופ לֹוק סָאד ןרעהרעד ןּוא עלֹוש ַא סעּפע רַאפ טנַאנ ןייגייב

 לעוו'כ ןּוא ,לֹוק ןייד זיא סָאד זַא ,ןטכַאד רימ ךיז טעװ ,ןירערעל

 ןייד ןיא טגנערּברַאפ ּבָאה'כ עכלעוװ ,רָאי ייווצ יד ןגעװ ןטכַארט

 ּבָאה'כ ּוװ ,ןכַאז ליפ ױזַא טנרעלעגסיוא ךימ ּבָאה'כ ּוװ ,עלוש

 ןּוא ,עקנַארק ןּוא עטרעטַאמעגּפָא ןַא לָאמ ליפ ױזַא ןעזעג ךיד

 ,עטלפייווצרַאּפ ַא ;עדנבעגרַאפ א קידנעטש ,עקיטעט ַא קידנעטש

 .רעטיצ ַא ;רעגניפ ַא ןעמּונעגנָא זדנוא ןּופ ןעמעו ךיז טָאה'ס ןעוו

 .קילג ַא ;טגערפעג סעּפע זדנּוא טָאה רָאטקעּפסניא רעד ןעוו ,עקיד

 ןּוא ,ןיז ּוצ ףרַאד סע יװ ,טרעפטנעעג ןּבָאה רימ ןעװ עכעל

 - .עמַאמ ענעגייא ןַא יװ ,עדנּביל ַא קידנעטש ,עטּוג ַא קידנעטש

 ןירערעל ,ןסעגרַאפ טשינ ךיד ךיא לעװ לָאמנייק ,לָאמנייק

 | ! עניימ

 = 9 9 6 2 פי 9 1 5 8 6 יי יי יי "

 לּביטש-םעדיוּב ןיא

 ,ןט:26 םעד ,קיטיירפ

 ןּוא ןעמַאמ רעד טימ ןעגנַאגעג ךיא ןיּב טכַאנרַאפ ןטכענ

 יורֿפ רעמירָא רעד שעװ ןגָארטקעװַא עווליס רעטסעווש ןיימ טימ

 ךיא .,גנוטיצ רעד  ךרּוד ןרָאװעג טרידנעמָאקער זיא סָאװ

 זיא'ס ּוװ ,גנוטייצ יד עװליס ןּוא לקעּפ סָאד ןגָארטעג בָאה

 םעד ןּופ תֹויִתֹוא עטשרע יד ןּוא סערדַא רעד טקּורדעג ןעװעג
 | .ןעמָאנ

 פעּפע ןּופ ךַאד עמַאס ןרעטנּוא ןעגנַאגעגּפױרַא ןענעז רימ

 ןס ַא טימ רָאדירָאק רעגנַאל ַא ןעװעג זיא'ס ּוװ ,זיוה ןטלַא ןַא
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 5 טָאה סע ,רעטצעל רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה עמַאמ יד ,ןריט
 ןַא ,רָאה עלעה טימ ,עגנוי ץנַאג ַא ךָאנ ,יורפ ַא טנפעעגפיוא ןדנוא
 יז ּבָאה'כ ןזַא ,טכַאדעג דלַאּב ךיז טָאה רימ ןּוא ,עטרַאדעגסוא
 ןפייא עלײשטַאפ רעיולּב רעּבלעז רעד טימ ,ןעזעג ץעגרע ןיוש
 ,ןגָארטעג דגיצַא טָאה יז עכלעוו ,ּפָאק

 טָאה -- 1 גנוטייצ רעד ןּופ יד:ןּוא:יד סָאד ריא טנעז יצ --
 .טגערפעג עמַאמ יד

 |  יסע ןיּב ףיא -- םַאדַאמ ,ָאי --

 .שעװו לסיב ַא טגנערּבעג ַאד ךייא ןּבָאה רימ םירָאװ
 רָאג ןשטניוו ןוא ןעקנַאד ּוצ ןּבױהעגנָא דלַאּב יז טָאה --

 ,רעהפיוא ןָא

ֶׂ 

 לקניװ ַא ןיא :ךיא עזרעד ָאד ןּוא ,ױזַא ךיא קוק לייוורעד
 ,לגנוי ַא טינק ּבּוטש רערעטסניפ ןּוא רעקידיײל רעקיזָאד רעד ןופ
 ,ןבירשעג טלָאװ רע יװ ,סעצײלּפ יד טימ זדנוא ּוצ טריירדעגסיוא
 :עקנעּב ןפיוא טפעה ןייז קידנטלַאה ,ןּבירשעג עקַאט טָאה רע ןוא
 ,טשיג ןיילא סייוו ךיא .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןרָאטניט סָאד ןּוא על
 ּבָאה ךיא .שינרעטסניפ רעד ןיא ןביירש טנעקעג ױזַא טָאה רע יװ
 עטיור יד טנעקרעד קנילצולפ בָאה'כ יװ ,םעד ןגעו טכַארטעג ךָאג
 .ןירג רעד ,ןיסָארק ןופ לטסעװ ענעטנכרַאּב עגנַאל סָאד ןֹוא רָאה
 ךיא .טגַאה עטרַאדעגּפָא יד סָאד טָאה סָאװ ,רעד ,ןז סנירעלדנעה
 :ַאווצ טָאה יורפ יד תעשב ,ןעמַאמ רעד טגָאזעג ךיילג סע ּבָאה
 טרעפטנעעג עמַאמ יד טָאה -- !ליטש -- .שעװ יד טגיילעגנעמ
 ,הבדג ַא ןעמַאמ ןייז ןּביג רימ סָאװ ,ןעמעש ךָאג ךיז ןעק רע --
 ,ןעזעג טשינרָאג םיא טסלָאװ ּוד יװ ,טשיגרָאג גָאז

 .טיירדעגסיוא יסָארק טקנופ רעּבָא ךיז טָאה עגר רעד ןיא
 יד .ןוטעג לכײמש ַא רע טָאה ,טשימעצ ײטש ךיא זַא ,קידנעעז
 ןּוא ןפיױלוצ לָאז ךיא ,ןוטעג פוטש ַא דלֲאַב ךימ טָאה עמַאמ
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 :ַאטשעגפיוא זיא רע ,ןעמּונעגמּורַא םיא ּבָאה ךיא .םיא ןעמענמּורַא

 ,טנַאה רעד ַאּב ןעמּונעגנָא ךימ ןּוא ינק יד ןּופ ןענ

 ןייז לייוורעד טָאה -- םֹותי ַא יװ ,ןּבילּבעג ױזַא ךיא ןיּב --

 ןטַאװעקעלַאק ןקיזַאד םעד טימ ןײלַא -- רעניימ ּוצ טדערעג עמַאמ

 ןיא ךימ ןּוא ,עקירעמַא ןיא רָאי סקעז ןיוש זיא ןַאמ רעד ,לגנוי

 !טימ ןײגּוצמּורַא חֹּכ ןייק טשינ ןיוש ּבָאה'כ זַא ,קנערק ַא ןלַאפאּב

 ןּבָאה ץלַא ,ןּבעל ןפיוא ןשָארג עכעלטע יד ןענידרַאפ ןּוא גרַאװנירג

 רַאפ שיט רעד ןּבילּבעג טשינ ּוליִפַא זיא'ס . , . טפיוקרַאפסױא רימ

 ןעװ .ןּבײרש ּוצ טַאהעג טלָאװ רע ןכלעוו ףיוא ,ןשיװדול ןיימ

 ןּבירשעג רע טָאה ,רעיױט ןיא "לעטש , יד טַאהעג ךָאנ ןּבָאה רימ

 יד ןיוש רימ ןּבָאה רעּבָא דניצַא ,טײז ַא ןיא ??עטש , רעד ףיוא

 ,גנוטכײלַאּב ןיק ףיוא טשינ ךיוא ןּבָאה רימ ,טשינ ךיוא לעטש

 ךָאנ זיא'ס .ןגָאלקּפָא טשינ ןגיוא יד טשער יד ןיוש ךיז- לָאז רע

 ןטרָאד םיא ,טיג ןעמ סָאװ ,עלּוש ןיא ןקיש םיא ןעק ךיא סָאװ ,טּוג

 'ערעל רעד ּוצ שזַא טרעטיצ לגנוי סָאד ןּוא ,.ןטפעה ןּוא רעכיּב

 ! םימֹותּי עמערָא רימ ! עמַאמ עמערַא ךיא

 רָאנ טָאה יז סָאװ ,ץלַא ןּבעגעגקעװַא ריא עמאמ ןיימ טָאה

 -עג טּוׁשּפ ןּוא ,לגנּוי סָאד ןעמונעגמורַא ,לשעט ןיא טלעג טַאהעג

 ,ּבּוטש ןּופ קידנעײגסױרַא ,טנייוו

 רימ ןעװ ,טגָאזעג יז טָאה -- !ןקנעמערָא םעד עז --

 קיסיילפ יװ ,ױזַא ךיז טגרעל סָאד יװ -- ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז

 סָאװ ץלַא טסָאה ,ןטײקכעלמעװקַאּב עלַא טסָאה ּוד !טעּברַא סָאד

 קירנעה ךַא ! רעװש סיוא ריד טעז ערעל יד ןּוא ,טספרַאד וד

 ןופ טעּברַא גָאט ןייא ןיא טסנידרַאפ רעמ ָאד זיא סע ! רעניימ

 .רָאי ץנַאג ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא טעּברַא ןייד ןיא יװ ,לגנּוי םעד
 צטשרע יד ןּבעג טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ןכלעזַא ,ןכלעזַא

 ! ןעגנונכייצסיוא
 2 6 8 6 4 4 4 : : 2 : 4 6 ש :.



 .עלּוׂש י ד

 ןט522 םעד ,,ליטיירפ

 לֹחַא ,רעװש ריד זיא ערעל יד .קירנעה רערעיײט = ,יוזַא,

 טשינ ךָאנ ךיד ּבָאה ךיא .טגָאזעג ריד סָאד טָאה עמַאמ ןייד יװ

 .יװיירפ ןּוא םינּפ ןעליירפ א טימ ןיירא עלֹוש ןיא ןייג ןעזעג

 יד ,ריד ַאּב ןעז ּוצ ןשטנוװעג רימ טלָאװ ךיא יו ,טסייג ןקיל

 יװ ,טגלע יװ ,טכַארט א רָאג ּביג רעּבָא ,ךַאנ ךיד טקערש עלּוש

 ןייג טשיג טסלָאז ּוד ןעװ ,געט ענייד ןעװעג ןטלָאװ סע קיטשינ

 ןּוא ךָאװ ןייא ןייק רעּבירַא טשינ טלָאװ סע ,ןײרַא עֶלּוש ןיא

 לָאז ןעמ ןטעּבעג טנעה עטגײלעגנעמַאזוצ טימ ןיוש טסלָאװ יד

 ןּוא טײקילײװגנַאל ןּופ דימ ,ןײרַא עלּוש ןיא ןקישקירוצ "יד

 ,ךילַא ךיז ןּופ ןּוא ןעײרעליּפש ןּופ טרעטַאמשגסיוא ,הפרח

 ביג ! קירנעה רערעייט ןיימ ,דניצַא ךיז ןענרעל עֶלַא ,עֶּלַא
 .טגווָא רעד ןיא ןעייג עכלעוו ,רעטעּברַא יד ןגעװ טכארט ַא רָאנ
 ןגעוו ,ןעיורפ ;יד ןגעוװ ,טעּברַא רעקיטּולּב גָאט ןצנַאג א ךָאנ עלוש
 :עהש ךָאװ ַא ךָאנ עלושיקיטנוז רעד ןיא ןעיײג טָאװ ,רעדניק יד

 ,ןטַאדלָאס יד ןגעװ ,טעּברא רערעװש תֹוחֹּכ יד רעביא טפָא ,רעד
 ךךרעק יז רָאנ יװ ,ןטפעה יד ּוצ ,ועכי יד ּוצ ךיז ןּפאכ עמלעוװ
 . ןגעװ טכַארט ַא ביג .ןעגנוּביא ערעװש ערעײז ןּוּפ קירּוצ ךיז
 העד ּוצ ךיז ןסײר עכלעװ ,עמּוטש יד ,עדנילב יד ,רעדניק יד
 .דנע ּביג .טײקעטַאװעקעילַאק רעייז ףיוא קידנקוק טשינ ,ערעפ
 לײװ ,ענעסָאלשעגנײא סעמרּוט יד ןיא ,יד ןגעװ טכארט ַא ךעל
 ,ןּבי ש ןּוא ןזעל ךיז ןענרעל ּולֹיפַא ייז ךיוא

 .רעד ,םיה רעד ןּופ ירפ רעד ןיא סױרַא טסײג ּוד ןעװ



 :ָאטש רעבלעז רעד ןיא ןּוא עגר רעּבלעז רעד ןיא זַא ,ךיד ןַאֿפ

 -רַאֿפ ךיז ,ּוד יװ טקנוּפ ,ךעלגנוי טנזיוט קיסיירד יװ רעמ ןעייג

 ןַאמרעד . . .! ךיא דער סָאװ ,סַאלק ןיא העש יירד ףיוא ןכַאט

 רעד ןיא ןלייא סָאװ ,רערניק ןענַאילינ יד ןָא רעסעּב ךיד

 ,טלעוו ןקע עלַא ןיא ןײרַא עלּוש ןיא ּוד סָאװ טייצ רעּבלעז

 רעד ןּוכ ײמרַא עסיורג עקיזָאד יד יװ ,רָאפ ריד לעטש

 עקישיור רעּביא ,ךעלפרעד עליטש רעּביא טייג ,טיג טפנּוקוצ
 רעטנוא ּוו-ץעגרע ,ןכייט ןּוא םימי ןּופ ןגערּב יד ףיוא ,טעטש
 יה ןקידעראמכ םעד רעטנּוא ּוו:ץעגרע ,ןּוז רעקידנענערב רעד
 ּוװ ,דרעפ טימ ,שינעקירט טלעפרַאפ סע ּוװ ,ךעלפיש טיפ ,לעמ
 רעּביא ,זייא ןוא ןענש רעּביא טנטילש טימ ,ּפָא ןעייטש סיפ יד
 יעקיגרעב רעּביא ,ןלַאװק ןּוא רעדלעװ ךרו ,גרעּב רעּביא ,ןלָאט

 רעדיוו ָאד ,זײװכעלעקּפּוק ָאד ,זייווקיצנייא ָאד ,ךעלעגעוו עקינייטש |

 ןּוטעגנָא ,סמערָא יד רעטנּוא רעכיּב יד עלַא ,עייר עגנַאל ַא ןיא

 ןּוא ןכַארּפש רעטנזיוט ףיוא קידנדער ,םינפֹוא יילרעטנזיוט ףיוא
 זךייא ןיא ץעגרע ,ןֹופצ ףיוא ןלּוש עטסטייװ יד ןּופ ,ןטרַא:דער
 טימ עטנטָאשַאּב ,עיּפַאְרַא ןיא ןלוש עטצעל יד זיּב ,ןריולרַאפ
 עבלעז יד ןענרעל ךיז ןענָאילימ ,ןענָאילימ ןעייג -- ןעמלַאּפ

 ןיימ ,רָאפ ריד לעטש .ןעלטימ ענעדיײשרַאפ טנזיוט טימ ןכַאז
 ןּופ ,ךעלגנּוי ןּופ גראּב-עקװערָאמ ןרעייהעגמּוא םעד ,דניק רעייט
 .לבעמּוא יד ;רעדנעל טנזיוט ,רעקלעפ טנזיוט ,ןעמַאטש טנזיוש
 ןּוא ,לכעלײט ןייא טסיּב ּוד ךיוא עכלעו ןּופ ,גנּוגעװַאּב עכעל
 | ןרעהפיוא לָאז גנּוגעװַאּב יד ןעוו -- טכַארט ַא ּביג

 -ךליוו ױעטלַא ריא ןיא ןלַאפעגנײרַא טלַאװ טייהשטנעמ יד ה

 ,,טי ושטרַאפ רעד !יא ,גנּוגעװַאּב עקיזָאד יד ,טַאט יז םיר ַאװ .טייק

 1 טלעוו רעד ןּופ טייקיטכיל יד ןּוא םּור רעד זיא ,גבונּפָאה יד זיא

 -ָאילימ רעד ןופ רענלעז רעניילק ! טּומ -- עשז-רעּבירעד
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 טָאלק ןײד ,רעװעג ןייד ןעניז ךעלכיּב יד ! ײמרַא רעקידנעג
 ןוא ,דרע עצנַאג יד ןיא ךלעפ.המחלמ ייד ,טנעמיגער ןייד זיא

 - ,טייהשטנעמ רעד ןופ עיצַאזיליװיצ יד זיא גיז רעד
 רערעײט ןיימ ,ףמָאק םעד ןיא ןדחּפ ןייק טשינ עשזיייז

 | קירנעה

 ,רעטָאפ ןייד

 .עװדַאּפ ןּופ טָאירטַאּפ רעניילק רעד
 ,ֿבבוליײצרעד שכשלש דוח

 ,ןט9 םטעד ,המ :

 ןעגנַאגעג טלָאװכ רָאג !ןיינ ,ןוחּפ ןייק ןייז טשינ לעוװכ

 רערעל רעד ןעװ ,ןײרַא עלּוש ןיא קשח ןרעסערג ַא ךס ַא טימ

 ראד ןיא טנייה יװ ,ןכַאז עכלעזַא ןלייצרעד גָאט עלַא ןדנּוא לָאז

 ןלצװ שדֹוח ןיא לָאמנײא רָאנ !סיורא טמּוק סָאװ רעּבָא .ירפ
 .ירשעגפיוא ןגירק יז ןפרַאד רימ ןּוא ,גיולייצרעד ַאזַא ןגירק רימ

 .ןטּוג ןּוא םענייש ַא סעּפע ן:עװ ןייז קידנעטש טעװ יז .טייהרעגעב

 רעד, :טסייה גנולייצרעד עטשרע יד .לגנוי םעניילק ַא ןּופ טַאט
 ,"עדװַאּפ ןּוכ טָאירטַאּפ רעניילק

 .טלאהניא ריא יא טא

 .עצרַאּב ןופ ןעמּוװשעג ףיש עשיזיוצנַארפ ַא זיא לָאמנייא

 ךיז ןּבַאה קעד ריא ףיוא .אּונעג ןייק ,טָאטש רעשינַאּפש ַא ,אנָאל

 .רעירָאצײװש ןוא רעינַאּפע ,רענעילַאטיא ,ןזיוצנַארפ ןענופעג

 ,לגנוי קירעיףלע ןַא ןעװעג ךיא טרָאד זיא ערעדנַא ןשיװצ

 ַא ןָא ןטלַאהצג רדסּכ ךיז טָאה רעכלצוװ ,ןײלַא ,טדײלקעג םירָא



 רעפַא ןרעטש ןרעטנוא ןּופ ןעקילּב קידנפרַאװ ,עלהיח ַא יװ ,טייז
 טסּוװעג טּוג טָאה רע ,השקשינ .םיא םּורַא ןשטנעמ יד ףיוא
 טימ םירָאװ !-עּפַא ןרעטש ןרעטנּוא ןּוּכ יוזא טקּוק רע סָאװרַאפ
 ןּוא רעטָאפ ןייז ןּבָאה קירּוצ רָאי ייווצ טימ ;יֹוזַא ןעשעג זיא םיא
 טפיוקרַאפ םִיא ,עװדַאּפ םּורַא טנגעג רעד ןּופ טײלסּפרָאד ,רעטומ
 ירַאפ טנרעלעגסיוא םיא ןּבָאה עכלעװ ,רעיג:קירטש עדנאּב א ּוצ
 ןטימ ,טסיופ רעד טימ ייברעד ךיז קידנצּונַאּב ,ןצניק ענעדייש
 רעּביא םיא טימ טרעדנַאװעג םעדכָאנ ןּוא ,רעגנוה טימ ,,לוויטש
 -עג טשינ ןּוא תֹונמחר ןָא םיא ןגָאלשעג ,עינַאּפש ןּוא ךיירקנַארפ
 זיא אנַאלעצרַאּב ןיק ןעמּוקעג:ָא ןענייז יז זַא .ןסע ןײק ןּבעג)

 ןגָאלש סָאד רעמ ןטלַאהסיוא קידנענעק טשינ ,לננּוי סָאד רעּבירעד
 ,תֹוחּכ עטצעל יד זיִּב טרעטַאמעגסיוא קידנעייז ןּוא ,ןרעגנוה ןוז
 "עד רעטנּוא ןּבעגעגרעּביא ךיז ןּוא רעעזפיוא ןייז ןופ ןפַאלטנַא
 םיא ףיױא ךיז טָאה רעכלעװ ,לּוסנָאק ןשינעילַאטיא ןּופ טכיזפיוא
 ַא ןבעגעגטימ ןּוא ,ףיש רעד ףױא טנררָאעגנײא םיא ,טמרַאּברעד
 ןקישּפָא ,זיא'ס יװ ,םיא לָאז רע ,ַאּונעג ןיא ןכעלטסייג םּוצ ףירּב
 טפיוקרַאפ םיא ןּבָאה עכלעוו ,ןרעטלע יד ּוצ ,ןרעטלע ענייז ּוצ
 טעדנּוװרַאּפ ןצנַאגניא ןעװעג זיא לגנּוי עמירָא סָאד .המהּב ַא יו
 ןּבעגעג םיא טָאה ןעמ .סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג םיוק ךיז :ָאה ןּוא
 טשינ .םיא ףיוא טקיקעג ןּבָאה ןשטנעמ .זַאלק עטייוצ עטּויַאק ַא
 טָאה רע רעּבָא ,ןגערפ סעּפע םיא טװּורּפעג ךיוא טָאה -עגייא
 טנייפ עלַא טלָאװ רע יװ ןעזעגסיוא טָאה'ס ןּוא ,טרעפטנעעג טשינ
 ןבָאה ױזַא .ןּוט ּוצ ןּבָאה םענייק טימ טלָאװעג טשינ ןּוג טַאהעג
 ןגָאלש עקידנעטש סָאד ץרַאה סָאד טמסרַאפ ןּוא טרעטינרַאֿפ םיא
 רעד טימ ,עדנוייר יירד ןעגנּולעג זיא ןגעווטסעדנופ .ןרעגנּוה ןּוא
 ןדניּבוצפיוא גנּוצ יד זיא'ס יװ םיא ,ןגָארּפ עקידתונשקע ןופ ףליה
 - רעטרעװ עקיטַאלג טשינ עכעלטע ןיא יז טָאה רע זא יױזַא
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 /.רעד -- שיז'וצנַארֿפ-ּבלַאה ןוא שינַאּפש.ּבלַאה ,שינעילַאטיא:ּבלַאה

 ,עטכישעג ןייַז טלייצ

 :עילַאטיא ןייק טשינ ןעװעג ןענייז סָאד ,עדנזייר יירד יד
 ,טדערעג טָאה לגנּוי סָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ רעּבָא ןּבָאה ייז -- רענ
 ייז טָאה ןייװ רעד סָאװ רַאפרעד לסיּבַא ,תונמחר סיוא לסיּבַא ןּוא
 קידנסַאּפש ,טלעג ןּבעגעג םיא יז ןּבָאה ,טשיורעג ּפעק יד ןיא

 ױזַא ןּוא .ןלייצרעד רעמ ךָאנ ייז לָאז רע ,םיא קידנדערּוצ ןּוא
 צכעלטע ןעמּוקעגנײרַא לָאז ןיא דָארג ןענייז טייצ רעד ןיא יוװ
 םיא ןפרָאװעג ןּוא -- ןלעטשרָאפ טלָאװעג ךיז יז ןּבָאה ,ןעיורפ
 ןילק ןּוא -- !ךָאנ טלַאה !לגני טלַאה -- :קידנפּורסיוא ,טלעג
 .שיט ןרעביא סעריל יד טימ קידנעג

 ןּבלַאה ַא טימ טָאה ,סענעשעק יד טליּפעגנָא טָאה לגנּוי סָאד

 טימ רעּבָא ,רעדליװ ַא ןגעװטסעדנּופ ךָאנ ץלַא ,טקנַאדעג לֹוק

 ךָאגרעד ;ןרַאּבקנַאד ןּוא ןקידנעלכיימש ַא לסיּב ַא ןיוש קילּב ַא

 ןגיוצרַאפ ,ןײרַא עטּויַאק ןייז ןיא ןעגנַאגעגקעװַא דלַאּב רע זיא

 רעּביא ךיז קידנטכַארטרַאפ ,ליטש ןסעזעג ןּוא לגנעהרַאפ סָאד

 םעד רַאֿפ טנעקעג דניצַא ךיז טָאה רע ,לֹרֹוג ןכעלרעדנּוװ ןייז
 רָאי ייוצ טָאה רעכלעװ ,רע ,ןעײרעשַאנ ענעדיישרַאפ ןפיוק טלעג

 סנעקעג ךיוא ךיז טָאה רע ;טיורּב ןקורט לקיטש ַא ךָאנ טשלחעג
 ןיא ןעגנַאגעג רָאי ייווצ זיא רעכלעוו ,רע ,ןּוטנָא ַאונעג ןיא ןפיוק
 ךיז טימ ןעגנערּבטימ טנעקעג ךיוא סע טָאה רע ןּוא ;סעטַאמש
 :עגפיוא שרעדנַא סלָאמַאד רעכיז םיא ןטלָאװ עכלעװ ,ןרעטלע יד

 טלעג סָאד .טנעה עקיִדייֵל טימ ןעמּוקעג טלָאװ רע ןעוו יװ ,ןעמּונ
 טָאה ױזַא טָא .ןגעמרַאפ ןיילק ַא יװ ,םיא רַאפ ןעוועג ךָאד זיא
 עלעגנעהרָאפ ןרעטניה ,רעטיירפרעד ַא ,טגיילעגרעּביא סָאד ךיז רע
 טרערעג ןּכָאה עדנזייר יירד יד ןעװ ,טייצ רעד ןיא ,עטּויַאק ןּופ
 רעד ןופ לֵאז ןטימ ןיא שיט:גָאטימ םַאּב קידנציז ,ךיז ןשיװצ

 י;



 .ייר צרעייז ןגעוו טדערעג ןּוא ןקנּורטעג ןּבָאה ייז .סַאלק רעטייווצ
 יטרָאװ ןּופ ןּוא ,טנעקרעד ןּבָאה יז עכלעוו ,רעדנעל יד ןגעװ ,סעז
 ,עילַאטיא ןגעוװ ןדער ןּבױהעגנָא ןּוא ףױרַא ייז ןעגייז טרָאװיוצ

 ,רעזייה:רָאפנייא יד ףיוא ןגָאלק ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רעגייא
 עלַא יז ןענייז ךָאנרעד ןּוא ,ןענַאּבנזיא יד ףיוא רעטייוצ רעד
 סָאװ ,ץלא ףיוא זייּבסעדלּכ טדערעגסיוא ןּוא ןערּב ַא ןיא ןײרַא
 עינַאּפַאל רעּביא ןזייר טלָאװעג רעסעּב טלָאװ רעד .שינעילַאטיא זיא
 זיולּב ָאד ןענייז עילַאטיא ץנַאג ןיא זַא ,טרעפטנעעג טָאה רענעי
 יד זַא ,טכַאלעגּפָא טָאה רעטירד רעד ,םיבנג ןּוא ןטנַאגירטניא
 ,ןענייל טשיג ןענעק עטמַאַאּב עשינעילַאטיא

 רעטשרע רעד טָאה -- ןעגנּי עּבָארג ןופ קלָאפ ַא --
 .טגָאזעג

 ,ןפורענגָא רעטייווצ רעד ךיז טָאה -- עקיצומש -- -

 ,רַאפ טלָאװעג ןוא ןּבױהעגנָא רעטירד רעד טָאה -- - . . נגד
 ,טרָאװ סָאד טקידנעראפ טשינ טָאה רע רעּבָא ,םיבנג ןעגידנע

 ,ּפָארַא קנילצולּפ יז זיא רעריל:ּבלַאה ןּוא סעדלָאס לגָאה ַא
 ןּוטעג רעלָאק ַא ךיז ,סעציילּפ יד רעּביא ,פעק יד רעּביא ןלַאפעג
 .גנַאלקעג ןקידמֹוניהג ַא טימ עגָאלדָאּפ רעד רעּביא ,שיט ןרעּביא

 ןיא קידנקּוק ,ענעגושמ ןעגנורּפשעגפיוא ןענייז  יירד עלַא
 טיש ַא ןײרַא רעמינּפ יד ןיא ךיוא יז ךיז טָאה ָאד ןּוא ,ךייה רעד
 ,טלעג-רעּפּוק שטשרָאג ַא ןּוטעג

 ! סנשָארג ערעייא ךייא טלַאה ! טלעג רעיא ריא טָאה ָאד --
 .רָאפ סָאד קידגטײרּפָארַא ,ןגירשעג לקע טימ לגנוי סָאד טָאה --
 ,יד ןּופ עציטש ןייק טשינ םענ ךיא -- .עטּויַאק ןייז ןּופ עלעגנעה
 ! דנַאלרעטָאּפ ןיימ ןקידיילַאּב עכלעוו
 " 3 9 1 9 1: י 6 9 : 9 9 0
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 ט ,לרערעקנעמיוק סָאד
ֵ 

 .רעּבמעװַאג ןט31 םעד

 עלוש:ןעיורפ רעד ןיא ןעגנַאגעג ךיא ןיב טכַאנרַאּפ ןטכעג

 עווליס ןירערעל רעד ןגָארטקעװַא ,רערעזדנוא ןּבעל דלַאב ,ןייױא

 טלָאװעג טָאה יז עכלעוו ,עװדַאּפ ןּופ לגנּוי ןגעװ גנולייצרעד יד

 .ןועלרעביא

 ,עלוש רעקיזָאד רעד ןיא ךיז ןענרעל ךעלדיימ טרעדנּוה סקעז

 ?וקעגנָא ןיּב ךיא ןעװ ,ןײגסױרַא ןּבױהעגנָא דָארג עקאט ןּבָאה יז

 יבוט+םֹוי עיירפ ייווצ ןעגנַאגעג ןענייז סע םירָאװ ,עכעליירפ ,ןעמ

 יניײרַא םעד רעּבינגעקַא .ןעזעג ןטרָאד ּבָאה ךיא סָאװ טָא ןּוא- ,געט

 ןָא טרַאּפשעגנָא ,סַאג טײז רעטייווצ רעד ףיוא ,עלּוש ןופ גנַאג

 ןענַאטשעג זיא ,ןגױא יד טנעה יד טימ קידנקעדוצ ,רעיומ

 טימ ,טצרַאװש ַא ןּוא סקישטניילק ַא רָאג ךָאנ ,לרערעקנעמיוק ַא

 ןעגייז ךלַאּב .טנייוועג רעטיּב טָאה ןּוא ,םעזעּב ןייז טימ ,קַאז ןייז

 טגערפעג םיא ןּוא ךעלדיימ יירד יצ ,ייװצ ןעגנַאגעגוצ םיא ּוצ

 טשיג טָאה לרערעקנעמיוק סָאד רעּבָא ? ױזַא טנייװ רע סָאװרַאפ

 ,ןגָאלק ּוצ ןּבױהעגנָא רעכעה ךָאנ רָאנ ,טרעפטנעעג

 ּוטסנײװ סָאװרַאפ ןּוא ריד זיא סָאװ ,גָאז ,גָאז רעּבָא --

 .טגערפעגסיוא ךעלדיימ יד םיא ןּבָאה -- ? יױזַא

 יעדגיק רָאג ךָאנ םעד ןּופ טנַאה יד ןעמּונעגקעװַא רע טָאה

 טקינײרעג טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג קידנגָאלק ןּוא םינּפ ןשיר

 זּוא סעדלָאס קיטיירד טנידרַאפ ,רעזייה עכעלטע ןיא סנעמיוק יד

 ,ןריוועגנָא יז

 .עק רעד ןיא ךָאל ןכרּוד ןלַאפסיורא טזּומעג ןפָאה .ייז --



 -- ענעשעק ענעסירעצ יד קידנזייװ ,ןּבעגעגּוצ רע טָאה -- ענעש

 ,םייהַא ןייגוצקירּוצ ןלעטשרעטנוא טשינ ךימ ךיא לעװ דניצַא ןֹוא

 י .ןענעגרה ךימ טעװ רעטסיימ רעד לײװ

 יּוצ ךיז ,ןענייו רעטיּב ןּביױהעגנָא רעדיװ רע טָאה ַאד

 ,טנַאה רעד טימ םינּפ סָאד קידנקעד

 םעד ףיוא טקּוקעג ןּוא ןרָאװעג טסנרע ןענייז ךעלדיימ יד

 ךָאנ ןפָאלעגנָא ןענייז לייוװרעד ,טײקטגרַאזרַאפ טימ לגנּוי ;עמירַא

 יד ט מ ,עמירָא ןּוא עטדיילקעגנייש ,עסיורג ןּוא עניילק ערעדנא

 ןעילּב ַא טימ ,ערעטלע ןַא ענייא ןּוא ,םערָא ןרעטנּוא ךעלעקעט

 ייווצ ענעשעק ןּופ ןעמוקַאּבסױרַא טָאה לשולעּפַאק ןיא לרעדע

 :טגָאזעג ןּוא סעדלָאס

 ןגיילפיונּוצ ךיז רימָאל . . , סעדלָאס ייווצ רָאנ ּבָאה ךיא --
 ! ןגעװטענייז ןּופ

 ,טנָאזעג ערעדנַא ןַא טָאה -- ,סעדלַאס יײװצ ךיוא ּבָאה ךיא --
 ןעניפעכ ןעמאזּוצ עלַא ַאּב ךיז טעװ רשֿפא -- ,עטדיילקעג:טיור ַא

 ,קיסיירד ַא ַאּב

 ;ןפורפיונּוצ ןּבױהעגנָא דלַאּב ךיז ןּבָאה ייז ןּוא

 רעװ ! דלָאס ַא רָאנ ּביג . .! עקלּונַא ! עקיוװדּול ! עקלעמא

 .!סעדלָאס ּוצ רעהַא ָאד רָאנ טיג . .? דלָאס ַא טָאה

 נלַּב ףיוא סעדלַאס עכעלטע ּוצ טַאהעג ןּבָאה יז ןּופ רָאּפ ַא

 .סנשַארג ערעייז ןּבעגעגקעװַא ןּבָאה ערענעלק יד .ןטפעה ףיוא ,ןעמ

 ןּוא ץלַא ןעמּונעגנמַאזּוצ "לרעדעפ ןעיױלּב ןטימ יד, טָאה סלָאמַאד

 טשינ רעמ זיא'ס רעּבַא * !ןעצפיפ ,ןיינ ,טכַא . . . , :טלײצעג

 יז טָאה ןעמ ,עלַא ןּופ עטסערג יד ןעמּוקעגּוצ זיא ָאד .ןעוועג

 אב עַּבלאה ַא ןּבעגעג ןּוא ,ןירערעל ַא רַאפ ןעמעננָא טגעקעג טעמּכ
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 ריא ןּוא ןּבױל ּוצ ןּבױהעגנָא יז ןבָאה ךעלדיימ יד ןּוא ,עריל

 ..עקנַאד

 .סעדלָאס ףניפ טלעפעג ךָאנ רעּבָא טָאה'ס

 -- !ןּבָאה יז ...רעדרעפ רעד ןּופ יד ,דניצא ןייג'ס --

 .טגָאזעג ענייא טָאה

 ןּבָאה'ס ןּוא ,רעדרעפ רעד ןּופ יד ןעמּוקעגנָא ךעלדנע ןענייז

 ןּפּוטש וצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה עלַא ,סעדלָאס ןוטעג טיש ַא ךיז

 סעגיילק םעד ףיוא ןקּוק ּוצ ןעוועג ןייש זיא'ס ,ןעמערָא םעד ּוצ

 ,ךעלדילק עלעה עקיזָאד יד ןּופ טימ רעד ןיא לרערעקנעמיוק

 גנַאל ןיוש ןיז ןּבָאה סע . .  ךעלרעדעפ ,ךעלעגנעטס עקידנעילפ

 ךעלעדימ יד רעּבָא ,סעדלָאס קיסיירד טלמַאזעגפיוגּוצ טַאהעג

 טָאה ןעמ עכלעװ ,עטסנעלק יד ןּוא ,טגיילעגוצ ץלַא ךָאנ ןּבָאה

 .עגכרּוד ךיז ןּבָאה ,טלעג ןייק ןּבעגעג טשינ ךָאג םייה רעד ןיא

 לָאז רע ,ךעלעמולב םיא ןּבעגעג ןּוא עסיורג יד ןשיװצ טפוטש

 .ןבאה סעּפע ךיוא יז ןּופ שטָא;

 ןּוא ןירעגיד-לּוש יד ןעמּוקעגסױרַא קנילצולּפ זיא ַאד ןּוא

 :ןֿפורעגסױא ךיוה

 | טייג ןירָאטקעריד יד --

 - ןּוא ,לגייפ עטַאשט ַא יװ ,ןּוטעג:סיר א ךעלדיימ יד ךיז ןּבָאה

 רענייא סַאג ןטימ ןיא ןזיוװַאּב לרערעקנעמיוק סָאד ךיז טָאה סלָאמאד

 .ידנעלכיימש ַא ,ןרערט יד ןּופ ןגיוא יד ךיז קידנשיווסיוא ,ןײלַא

 -עּפאק םַאּב ןּוא ,סעדלָאס ענייז טנעה עדייּב ןיא קידנקירד ,רעק

 טַאהעג רע טָאה סענעשעק יד ןיא ןּוא עלעקרַאנעמ ןייז ַאּב ,לשופ

 טכַאמעג לֹופ ןּוא טישעג שזַא ךיז ןּבָאה יז זַא ,ןעמּולּב ליפ יו א

 | .סיפ ענייז םּורַא דרע לקיטש סָאד

 8 9 9 י 8 9 : 6 9 6 6 9 5
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 תומשנ תרּכזא

 רעבמעװָאנ ןט:2 םעד

 יד ןּופ קנעדנָא םעד טקילייהצג זיא גָאט רעקיטנייא רעד

 ענעּברָאטשרַאפ עכלעװ ןגעוו ,קירנעה ,ּוטסיײװ יצ ,ענעברָאטשרַאק
 ! ןעקנעדעג טנייה סָאד טפרַאד ךעלגנוי ריא

 ,ךייא רַאפ ןברָאטשעג ןענייז עכלעוו ,ןּוז ןיימ ,יד ןגעוו

 . -ייװ טשינ ייז ןענייז ןּברָאטשעג ןּוא .רעדניק רַאפ ,ךעלגנוי רָאפ

 יד ןגנװ ןּוטעג טכַארט ַא ןעװ ּוטסָאה ,רדסּכ ןּברַאטש ןּוא ,קיצ

 .רַא רערעװש ךרּוד ןּבעל סָאד ךיז ןצריקרעד עכלעוו ,סרעטָא

 בורג ןיא טייצ רעד רַאפ ןעייג עכלעו ,סרעטומ יד ןגעװ 1

 יּבֲא ,םעלַא ןּופ ךיז ןגָאזּפָא ןקידנעטש ןּופ טקנייײּפרַאּפ ,ןיײרַא
 ךיז ןּבָאה'ס סועטָאפ לפיוו ּוטסיײװ יצ } ןּוז רעייז ןטלַאהוצפיוא:

 ןגָארטרעּביא קידנעגעק טשינ ,טצעזעגנײרַא ץרַאה ןיא רעסעמ ַא

 ןּבָאהס ןעיורפ לפיוו ? רעדניק ערעייז ןּופ טײקמערָא עסיורג יד

 ,ןרָאװעג עגּושמ ,גנּולפיײװצרַאפ ןיא ןּברָאטשעג ,ןעקנּורטרעד ךיז

 ?דניק טּבילעג ַא קידנרעװנָא

 .קירנעה ,טנײה טכַארט ַא ּביג ענעּברַאטשרַאפ יד ןגעװ
 רעקידנענ;לּב רעײ!ז ןיא ןענייז עכלעוװ ,סנירערעל יד ןגעװ טכַארט
 טכוזדניװש קידנעמּוקַאּב ,טלעװ רעד ןיפ ןעגנַאגעגקעװַא טנגּוי
 טשינ ,טעּברַא רערעװש רעד ןיפ עלּוש רעד ןּופ ןרעיומ יד ןיא:
 .לעוו | רַאפ ,רעדניק יד טימ ןדיישעצ ּוצ ךיז ץרַאה ןייק קידנגָאה:
 .ןעװעג בירקמ ןבעל רעייז ןגָאה ייז עכ

 םייחרעגנוי ןענייז עכלעוו ,םיריוטקָאד יד ןגעוו טכַארט

 ניק "יד ןופ ןטײהקנַארק יד טימ ךיז קידנקעטשנָא ,ןּברָאטשעג

35 



 עפלעװ ,עלַא יד ןגעװ טכַארט ,טלייהעג ןּבָאה ייז עכלעװ ,רעד

 ןטוגימ ןיא ,ןטייצ-רעגנּוה ןיא ,תֹופרש ,ןעגנּוציײלּפרַאפ ןיא ןּבָאה

 צעל סָאד ,עדמערפ ּוליפַא ,רעדניק ןּבעגעגקעװַא ,רַאפעג-טוט ןופ

 .סגנוטער ןטצעל םעד ,טערּב עטצעל סָאד ,טיורּב ?קיטש עס

 זיא'ס סָאװ ,טכעלקילג ןּברָאטשעג יז ןענייז ןיילַא ןּוא ,קירטש

 יֿגיק ןקידלושמּוא ןא ןּופ ןבעל סָאד ןעװעטַאר ּוצ ןעגנולעג ייז

  ,רעטגוױט ָאד ןענייז ,קירנעה ,ענעברָאטשרַאפ עכלעזַא ,עלעד-

 סָאװ ,םירבק עקיליײה עכלעזַא טָאה טלֹוע-תיּב סעדעי ,רעטגזיוג

 ןדער ןּבײהנָא ןּוא ןרעװ קידעּבעל ןענעק לָאז שַא רעייז ןעוו

 רַאפ ,דגיק ַא סעּפצ ןּופ ןעמָאנ םעד ןפורעגנָא רעכיז ייז ןטלָאװ

 יד ,טנגי רעיײז ןּופ קילג סָאד ןעוועג בירקמ ןּבָאה ייז ןכלעװ

 ,ןעקנַאדעג יד ,ןליפעג יד ,ןרָאא עקידרעטעּפש ערעײז ןופ ּור

 ןיא ןשטנעמ ,סרעטומ עגנוי ןגיל םירבק יד ןיא ןּוא .ןבעפ ס {ד

 -- עקשטעגנוי ,עטלַא ענערָאװעגיָארג ,ןרָאי עטסכידנעולּב ע"עייז

 יא ,טלעווירעדניק רעד ןּופ רעריטרעמ עטנַאקַאּבמוא ןּוא ןדלעה

 ליפ ױזַא טױרַא טשינרָאג טיג דרצ יד זַא ױזַא ,עכיוה ןּוא עלעד

 ערעײז ףיוא רָאי עלא ט-רָאדעג ןטלָאװ רימ לפיוו ,ןעמולצ

 ,ןגייל םי"

 !רעדניק ,טּבילעג ריא טרעװ יױזַא ,יוזא

 ףעפיט ַא טימ ענעּברַאטשרַאפ יד ןגעװ טנייה עשז-טכארט

 ףעמ ןָא טניה ןּופ ביל ּבָאה ןּוא ,טייקטרירעג רערַאּבקנַאד ןּוא

 ףערעייט ןיימ ריד רַאפ ךיז ןע;מ ןּוא ךיד ןביל עכלעװ ,עּלַא יד

 ,תומשג תרכזה ןֹופ גָאט ןיא זַא ,ךצלקילג ױזַא טסיּב סָאװ ,ןּוז

 .עטנָאג עגייד ןּופ םענייק ןענײװַאּב טשינ ּוטספראד

 .רעטּומ ןייד



 .רעבמעוואנ





 ןָארַאג טנײרפ ןײמ
 .ןט:4 םעד ,קיטײרפ

 -ש ןיא ןעװעג טשינ בֹוטםֹוי געט ייווצ יד רָאנ ןיּב ךיא
 ! ןָארַאג ןרעייט ןיימ ךָאנ טקנעּברַאפ ךימ ךיא ּבָאה ןיוש ןּוא ,על
 ביל םיא ךיא ּבָאה רעמ ץלַא ,םיא ןעקרעד ךיא רעטנענ סָאװ
 סָאװ ,סעזוּבָאל יד ץּוח ַא ,ןגעלָאק עלַא רָאנ ,ךיא רָאנ טשינ ןוא
 זַא ,ױזַא .טשינ יז טזָאל רע ןוא ,ערעדנַא רעּביא ןריגער ןליװ
 ַא ףוא ןּבײהפיוא טנַאה יד רָאנ טװּורּפ רעסיורג רעכלעװ ןעוו
 ןָארַאג !ןָארַאג -- :רעניילק רעד דלַאּב ךיז טיירשעצ ,םעניילק
 | ,ּפַא טיצ רעסיורג רעד ןּוא --

 ןיילַא רע .ּןַאּב רעד ףיוא טסינישַאמ ַא זיא רעטָאפ סנָארַאג

 רע םירָאװ ,ןירַא עלּוש ןיא ןייג טעּפש ןּבױהעגנָא טָאה ךעּבצנ
 ןּוא רעטסכעה רעד זיא רע .ןעװעג קנַארק רָאי עכעלטע זיא
 - ףיוא רע טּביײה קנַאּב ַא .סַאלק רעצנַאג רעזדנּוא ןיא רעטסקרַאטש
 ןיא ךיז ַאּב רע טָאה קידנעטש .טנַאה ןייא טימ ,טשינרָאג יװ
 יא רע רעּבָא ,לָאמ עלַא טסע רע ,טיֹורּב עמכאל ַא ענעשעק
 .לטפיטשײלּב ַא ןטעּב טשינ םיא לָאז ןעמ סָאװ .רעטּוג ַא רעײז
 רעדָא ,דלַאב רע טגרָאּב ץלַא -- לרעטעמ ַא ,ריּפאּפ ,,רעקעמ ַא
 ,טשינ טדער ;טשינ רע טכַאל עלּוש ןיא .קעװַא ןצנַאגניא טיג
 ַא םיא רַאּפ זיא סָאװ ;קנַאּב ןייז ףיוא ךעלגעוואּבמּוא טציז רָאנ
 ןטעילּוטעגנייא ןַא ןּוא סעציײלּפ ענעגיוּבעגנייא טימ ,גנע ּוצ לסיּפ
 ,םיא ףױא קיק ַא ביג ךיא ןעװ ןּוא ;ןעלסקַא יד ןשיװצ ּפָאק
 ףע יװ טקנופ ,ןגױא יד קידנשזּורמרַאפ ,רימ ּוצ רע טלכיימש
 ןייז רימ ןלעװ ,עשז-סָאװ ,קירנעה ,ונ -- :ןגָאז טלָאװעג טלָאא
 עסיורג ןייז ּבילוצ םירָאװ ,רימ ךיז טסּולג ןכַאל -- ?טניירפ

39 



 ײז ןגנע ּוצ רעדָא ,ץרּוק ּוצ רעדָא ,םיא ףיוא ץלַא זיא ,סקוװ

 ףעד ףױא שיולעּפַאק רעד ;ןטעקנײמ יד ,ןזיוה יד ,עקרַאנעמ

 ןיא טַאװַארק רעד ןּוא ,לװיטש עּבָארג ,ּפָאק ןֹופ ענירּפושט ץיּפש

 ףיוא גּונעג זיא'ס !ןַאראג רערעײט ,לקירטש ַא יװ ,ןגיוצרַאפ ױזַא

 !ןגירק ביל םיא לָאז ןעמ ,ןוט ּוצ קוק ַא לָאמנייא םיא

 סָאװ ןייז ןלָאז ייז ,קנַאּב ןייז ּוצ ךיז ןּפיטש עניילק עלַא

 טגָארט רע .קרַאטש רע זיא קיטעמטירַא ןיא .םיא ןּופ רעטנענ
 ַא טָאה רע ,לקיסַאּפ ןטיור ַא טימ  ןגיוצעגנעמַאזּוצ רעכיּב ענייז

 ירֲאֿפ ןענּוװעג טָאה רע סָאװ ,לטנעה ןרעטומלרעּפ ַא טימ רעסעמ

 יַאד םעד טימ לָאמנייא ךיז טָאה רע ;ץַאלּפ-ריטשומ ןפיוא ןרָאי

 טָאה'ס ןּוא ,ןייּב םּוצ זיִּב שזַא רעגניפ ַא ןטיגשעגנייא רעסעמ ןקיז

 רעד ןיא ףךיוא ןּוא -- עלּוש ןיא ןופרעד טסוװעג טשינ רענייק

 ןייק ןּוטּוצנָא טשינ ,ןּוטעג טשינ ספיפ ןייק ּוליפַא רע טָאה םייה
 ,ןכַאמ סַאּטש ךיז ןּופ לָאמלײט טזָאל רע ,ןרעטלע יד שפניתמגע

 זַא ,רעּבָא ;טּוגמּוא רַאפ ןעמעננַא טשינ םעניק סע טעװ רע ןּוא

 ,טגָאז רע סָאװ ,םעד ףיוא "תמא טשינ, ;ןגָאז רעצעמע םיא טעוו'ס

 ןצירּפש ןגױא יד ןיפ ןעקנופ שזַא םיא ןלעװ ,תמא ַאי זיא'ס זַא

 טעװ רע זַא ,ןקירדנעמַאזוצ ױזַא םיא ךיז ןלעװ ןטסיופ יד ןּוא

 .עג רע טָאה ירפ רעד ןיא תּבש ,ןכערּבעצ קנַאּב יד טשינ רעיש

 יּפִא רערעכעה רעטשרע רעד ןּופ םעניילק ַא םענייא דלָאס ַא ןּבעג

 ןּוא ,ןעמונעגוצ טאהעג דלָאס םעד רעװ םיא טָאה'ס ?ייוו ,גנולייט

 ֹוצ סָאװרַאפ טשיג ךיז טָאה רע זַא ,טנייװעג טָאה דניק סָאד

 .טפעה ןייק ןפיוק

 רעכלעװ ,ווירּב ַא רעּביא רדסּכ רע טעּברַא גָאט יירד ןיוש

 טימ טריצַאּב ןיוש טָאה רע ןכלעװ ןּוא ,ןטייז טכַא ןיוש טלַאה

 טמוק רעטומ יד .רעטּומ ןייז ןּופ גָאט-סטרוּבעג םוצ לרעדעפ ַא

 ןוא ,רע יװ ,עקיד ןּוא עסיורג ַאזַא ךיוא זיא יז ,םיא ךָאנ טּפָא
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 ףיוא קילּב ַא לָאמ עלַא טפרַאװ רערעל רעד .עּביל ַא רעייז ךיוא

 ,ענַאּב ןייז רַאפ קידנעײגײברַאפ ןּוא ,טעּברַא רעטגנערטשעגנָא ןייז

 ,לגנוי קיּור ,טּוג ַא יװ ,עצײלּפ רעז רעּביא םיא רע טּפַאלק

 ןעװ ,ןדירפּוצ ןיּב ןּוא ביל רעייז ןּוא רעייז םיא ּבָאה ךיא
 טנַאה יד יװ סיוא טעז עכלעוו ,טנַאה עסיורג ןייז קירד ַא ּביג'כ
 טלָאװ רע זַא ןריוושעג טלָאװכ ,שטנעמ םענעסקַאװרעד ַא ןּופ
 סגייז ןּופ ןּבעל סָאד ןעװעטַאר ּוצ ידּכ ,ןּבעל ןייז טלעטשעגנייא
 ןעמ ;םיא רַאפ ןענעגרהרעד טזָאלעג ךיז טלָאװ רע זַא ,עגעלָאק ַא

 טעשטּורמ רע שטָאכ ןּוא ;ןגױא ענייז ןיא ןעז ךעלטייד סָאד ןעק
 סָאד זַא ,ןענעקרעד ּוצ זיא ,לֹוק ןּבָארג ןייז טימ סעפע לָאמ עלַא
 ,סױרַא ץרַאה ןלעדייא ןַא ןּופ טייג לֹוק

 9 1 9 ' 4 9 9 9 3 9 4 6 6 9 שי

 ,רעה רעד ןּוא דשלדנעהנליוק רעד

 ,ןט:7 םעד ,קיטנָאמ

 .ַאָק סָאװ ,סָאד טגָאזעג טשינ לָאמנײק רעכיז טלָאװ ןָארַאג

 סיּבָאנ לרַאק .ןיטעּב טנָאזעג ירפ רעד ןיא ןטכענ טָאה סיּבָאנ לָאד

 ויא סָאד ,רעה רעסיורג ַא זיא רעטָאפ ןייז םירָאװ ,ךיז טזָאלּב

 'כיװ ַא רעייז ,דרָאּב רעצרַאװש רעסיורג ַא טימ ,רעה רעכיוה ַא

 ןּוז ןייז ןריפּכָא גָאט ןדעי טעמּכ טמּוק רעכלעװ ,רעקיט

 םענייא טימ ,ןיטעּב טימ טגירקעצ ןטכענ ךיז טָאה סיּבָאנ

 טשינ ןּוא ,לדנּוז ַא סרעלדנעהנליוק ַא ,סַאלק ןיא עטסנעלק יד ןופ

 ,ןעװעג טכערעג טשינ זיא רע םירָאװ ,ןגָאז ּוצ סָאװ ןיוש קידנסיװ

 ! ךיוה ןּוטעג יירשעג ַא רע טָאה

 !שזַאשטאמש א זיא עטַאט ןייד --



 רעּבירַא ענירּפושט רעד רעּביא שזא ןרָאװעג טיור זיא יט3

 ןפָאלעגנָא טיא ןענייז ןרערט רָאנ ,טרעפטנעעג טשינרַאג טָאה ןּוא

 ירעּביא סָאד רע טָאה ,םיהַא ךיז קידנרעקמּוא ןוא ,ןגיוא יד ןיא

 ,רעטָאפ ןייז טרזהעג

 -גיא ,לשטנעמ ןיילק ַא ,רעלדנעהנליוק רעד ךיז טָאה טָא ןּוא
 ,עיצקעל רעקידגָאטימכָאנ רעד ףיוא ןזיװַאּב ,סצרַאװש ַא ןצנַאג

 .רערעל םּוצ עגַאלקנָא ןַא טימ ,טנַאה רעד ַאּב לגנּוי סָאד קידנריפ

 ,רערעל םעד שינעעשעג עצנַאג יד טלייצרעד יױזַא טָאה רע ןעװ

 טקנוּפ טָאה ,קידנגײװשליטש טרעהעגסיוא ןּבָאה עלַא רימ ןּוא

 יװ ,ןּוז ןייז ןופ לדנטלַאּפ סָאד קידנעמענּפָארַא ,רעטָאפ טלָארַאק

 ןעמָאנ ןייז טרעהרעד ,סאלק ןּופ לעװש רעד ףיוא ,ךעלטניײװעג

 ,גנורעלקרעד ַא טגנַאלרַאפ ןּוא ןעמוקעגניירַא רע זיא

 יא -- טנָאזעג רערעל רעד טָאח -- רעטעּברַא רעד טָא ---

 רע זַא ,ןלָארַאק ףיוא ,ןּוז סרעה םעד ףיוא ןגָאלק ךיז ןעמוקעג

 .?שזַאשטַאמש ַא ןיא עטַאט ןייד, :לגנוי ןייז טגָאזעג טָאה

 עג טור ,ןרעטש םעד טשטײנקרַאפ סיּבָאנ רעה רעד טָאה

 :טגערפעג ,ןּוז םּוצ ךיז קידנעיירדסיוא ןּוא ,םינּפ ןפיוא ןרָאװ

 ,ןֹז רעד רעּבָא -- ? רעטרעװ עקיזָאד יד טגָאזעג טסָאה --

 רעּבינגעק ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ סַאלק טימ ןיא קידנעייטש

 .טרעפטנעעג טשינרַאג טָאה ,יטעּב םעגיילק םעד

 ,םערָא םַאַּה ןעמּונעגנָא םיא רעטָאפ רעד טָאה סלָאמַאד

 טעמּכ עדייּב ךיז ןּבָאה ייז זַא ,ױזַא םעניילק םּוצ ןּוטעג פוטש ָא

 ! טגָאזעג ןּוא ,טרירעגנָא

 !רעּביא ןיוש םיא טעּב --

 ,זָאלרעד טשינ טלָאװעג סָאד טָאה רעלדנעהנליוק צד



 !ןיינ ,טשינ ףרַאד ןעמ --

 ףיוא טכַא ןייק טגיילעג טשינ טָאה סיּבָאנ רעה רעד רעּבָא
 - !לָאמַא ךָאנ ןפּורעגסױא ןּוא ,םצד

 !ךָאנ רימ גָאז .,.?טסיײטשרַאפ !רעּביא םיא טעּב ןיוש --
 יַאנ ,עקידנקידײלַאּב עניימ רַאפ רעּביא ךיד טעּב ךיא . . , רעטייוו
 ןיד ןגעק טגָאזעגסױרַא ּבָאה'כ סָאװ ,רעטרעװ עסּואימ ,עשיר
 .ןקירד ּוצ דֹוּבּכ ַא רַאפ ךיז טלַאה עטַאט ןיימ טנַאה סעמעװ ,ןטַאש

 ןּוא ןּוטעג ףרָאװ ַא רעלדנעהנליוק רעמירָא רעד ךיז טָאה
 טשינ טָאה סיּבָאנ רעה רעד רעּבָא ,ןרעטש טלָאװעג לָאמַארעדיװ
 =עמַאּפ ,לכעלֹוק םעניד ַא טימ טָאה לדנּוז ןייז זיּב ,ןטערטעגּפָא
 טרזחעגרעּביא ,דרע רעד ןּופ ןגיוא יד קידנּבײהפיוא טשינ ,ךעל
 רעה רעד טָאה סלָאמַאד .טרָאװ .ַאּב טרָאװ גנוטעּברעּביא יד
 טָאה רעכלעװ ,רעלדנעהנליוק םעד טנַאה ןייז טגנַאלרעד סיּבָאנ
 ןּוטעג ּפוטש ַא דלַאּב רע טָאה םעדכָאנ ,טקירדעג קרַאטש יז
 -  ,ןײרַא סמערָא סלָארַאק ןיא לגנוי ןייז

 סלָאמַאד סיּבָאנ רעה רעד טָאה -- הבֹוט יד רימ טיט --

 ,קנַאּב ןיא ףיוא עדייב ייז טצעז ןּוא -- רערעל םּוצ טגָאזעג |

 ,סיּבָאנ לָארַאק ןּבעל ןיטעּב טצעזעגקעװַא טָאה רערעל רעד
 ךיז טָאה ,רעטרע ערעייז ףיוא ןעװעג ןיוש ןענייז יײז ןעװ ןּוא
 ,ןעגנַאגעגסױרַא ןּוא טגיינרַאפ רעטָאפ ןייז

 ַא יװ ,ןענַאטשעג עליײװ ַא ךָאנ זיא רעלדנעהנליוק רעד
 ,כָאנ ,ךעלגנּוי עקידתונכש ךיז עדייּב ףיוא קידנקּוק ,רעטּבױטרַאפ
 ןסיּבָאנ ףיוא טקיקעג ןּוא קנַאּב רעד ּוצ ןעגנַאגעגּוצ רע זיא םעד

 םעּפע טַאהעג םיא טלָאװ רע יװ ,ױזַא ,קירתֹונמחר ןּוא ךעלטניירפ
 יד ןגיוצעגסיוא רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה רע רעּבָא .ןגָאז ּוצ
 טסיירד טשינ רצ זיא סָאד ךיוא ןּוא ,ןּוט ּוצ טעלג ַא םיא טנַאה
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 ענייז טימ ןרעטש ןרעּביא ןּוטעג ריר ַא רָאג םיא רע טָאה ;ןעועג
 קידנקוקמוא ןּוא ,ריט רעד ּוצ טיירדעגסיוא ךיז ,רעגניפ עּבָארג
 ,ליטש ןעגנַאגעגסױרַא ,לָאמַאכָאג ךיז

 -- ףעלגנוי ,ןעזעג ָאד טָאה ריא סָאװ ,סָאד טקנעדעג --
 עטסנעש יד זיא סָאד םירָאװ -- טגָאזעג רערעל רעד סלָאמאד טָאה
 ! רָאי ןקיטגייה ןיפ עיצקעל

48 1 9 9 9 9 9 : : 9 

 ,ןירערעל סלרעדּורּב ןײמ

 ,ןט+10 םעד ,קיטשרענָאד

 קיריצ טייצ ַא טימ ךיז טָאה לדנוז סרעלדנעהנליוק םעד
 ןכיזַאּב ןעמוקעג טנייה זיא עכלעוו ,יטַאקלעד ןיליירפ ַאֹּב טנרעלעג
 :עג ַא טימ טלייצרעד זדנּוא טָאה ןּוא ,לרעדּורּב קנַארק ןיילק ןיימ
 רָאי ייװצ טימ ריא טָאה רעטּומ סלננּוי ןקיזָאד םעד יװ ,רעטכעל
 םעד רַאפ קנַאד ַא ןּוא ןליוק ךוטרַאֿפ לּופ ַא טגנערּבעג קירוצ
 ךיז טָאה יורפ עמירָא יד ,ןעמּוקַאּב טָאה ןּוז ריא ןכלעוו ,לַאדעמ
 ןוא ,ןּבעצקעװַא גנידַאּבמּוא ןליוק עקיזָאד יד טרַאּפשעגנײא
 :רַאפ עלּופ סָאד ןעמּוקעגסיוא ריא זיא'ס ןעוװ ,טנייועג טעמּכ טָאה
 ,ןגָארטּוצקירוצ ןליוק ךיט

 יטַאקלעד ןליירפ זדנּוא טָאה יורפ רעטייווצ ַא ןגעוו ךָאנ ןּוא
 .ולֹּב טעקּוּב ַא טגנערּבעג רעדיוו ריא טָאה עקיזָאד יד .טלייצרעד
 .טלעג-רעפּוק טימ עלעכיט ןדנוּבעגנייא ןַא טעקּוּב ןיא ןּוא ,ןעמ
 ,גנולייצרעד עקיזָאד יד קידגרעה ,טלייוועג רעייז ךיז ןּבָאה רימ
 רע עכלצװ ,האופר יד ןעמּונעגנײא ּוליפַא טָאה רעדּורּב ןיימ ןּוא
 טלָאװעג טשינ ןעמענ רעירפ טָאה

44 



 עניילק עקיזָאד יד ּוצ דלּודעג ןּבָאח ןעמ ףרַאד יוא
  טשינ טדער רענײא ;עטלַא יװ ,ןיצ טלעפ ןעמעלַא ! טייל
 ;"ס, ןיק סױרַא טשינ טדער רעטייװצ רעד ,"ר, ןייק סױרַא
 :ּפָארַא טָאה רעד ;זָאנ רעד ןּופ טּולּב טייג ןטייווצ םעד ,טסּוה רענייא
 לײװ ,טנייװ רעד ;?לטערּב:רעפיש סָאד קנַאּב רעד רעטנּוא טזָאלעג
 ,טעשטעּב רענעי ;רעדעּפ רעד טימ ןּוטעג ךָאטש ַא ךיז טָאה רצ
 ,1 וש טפעה ַא טפיוקעג ךיז רע טָאה ,2 6 טפעה ַא טָאטשנָא לײװ
 .עק סָאװ ,סַאלק ןיא טייל עסיורג עכלעזַא קיצכעז ןּוא טרעדנּוה
  ןּביירש יז ןרעל יג ןּוא -- ,טנעה עקידרעטּוּפ ןּבָאה!,טשינרָאג ןענ
 יד ןָא סָאד ךיז ןקַאּפ יז ןכַאז ינימ ַא רַאפ סָאװ טימ ןּוא --
 ,פענק !ןײרַא סַאלק ןיא טימ סָאד ןעגנערּב ןּוא ,סענעשעק
 ,ךס ַא ,ץכעּביײר:לגיצ ,ץירקַאל ךעלקיטש ,רעשעלפ ןּופ סעקרָאק
 יז לייװ ,ןעמענּוצ זּומ ןירערעל יד עכלעװ ,ןטייקיניילק ךס ַא
 וליפַא ,ןטלַאהַאּב ױזַא ץלַא סָאד ןענעק ןּוא ,טימרעד ךיז ןליּפש
 ,ןײרַא ןקָאז יד ןיא

 ָאז ! קערש ַא -- ןענייז יז םַאוקרעמפיוא טשינ יװ ןּוא
 עלַא דלַאּב יז ןענייז ,רעטסנעפ ןכרּוד ןע;לפנײרַא קנָאּב ַא רָאנ
 ןדיישרַאפ ןָא יז ןגָארט ,גנילירפ רעד טמּוק ןּוא ! םיא ןּבעל
 רעד רעּביא םּורַא ךָאנרעד סָאד טילפ -- טעשטנַאּבַארכ ,גרַאװנירג
 ןטפעה יד סיוא טרימש ןּוא סגרָאטניט יד רעּציא טכירק ,סַאלק
 ,טניט טימ

 :מּורַא ,ןוטסױא  ,ןּוטנָא יז ,עמַאמ ַא יװ ,זּומ ןירערעל יד
 :עטיה עטשטיינקעצ יד ןכיילגסיוא ,רעגניפ ענעכָאטשעצ יד ןדנּוּב
 .נטלַאּפ יד ןשױטרַאפ טשינ ךיז ןלָאז יז ןּבעג קנּוטכַא ,ךעל
 .ץעק יד יװ ןעשטוַאימ ןּוא יז ןעשטשיּפ ךָאנרעד םירָאװ ,ךעלד

 ! ךיז ןגָאלק ךָאנ ןעמּוק טעמַאמ לייט ןּוא ! סנירערעל עמערָא
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 יד ןרײלרַאפ טָאה לגנוי ןיימ סָאװ ,סָאד יא סָאװ --
 } רעדעפ

 ,טשיגרָאג ךָאנ ךיז טָאה לגנּוי ןיימ סָאװ ,סָאד ויא סָאװ --
 ,טנרעלעגסיוא טשינרָאג

 .סיוצ ןייק ןגירקעג טשינ לגנוי ןיימ סָאד טָאה סָאװראפ ---

 ,ליפ יזַא ןעק רע שטָאכ ,גנוגכייצ

 טעד סױרַא טשינ ןירערעל יד סָאד טמענ סָאװרַאּפ --

 יד ךיז טָאה שורטָאיּפ ןימ ןכלעװ ןָא ,קנַאב רעד ןופ קָאװשט

 ? ןסירעצ ךעלזייה

 ףױא סעּכ ןיא ןירערעל סרעדּורּב ןיימ טרעװ לָאמליײט

 ,ןטלַאהנײא טשינ ןיוש ךיז ןעק יז ןעוו ןּוא ,ךעלגנוי עקיזָאד יד
 .ןוט פאלק ןיק טשיג ןכלעװ לָאז יז ,רעגניפ יד ךיז יז טסייג

 ןּוא ,קנַאב דלאּב ריא טּוט ,דלּודעג סָאד ןָא טרעװ יז ןעװ ןּוא

 יז ֹזַא ;סע טלטרעצ ןוא דניק ַא סיוש רעד ףױא טמענ יז

 ןצא ,ןײלַא םעדכָאנ יז טנײװ ,ןײגסױרַא גנוי ןכלעװ טסייה

 ןיק רעדגיק יד ןּביג עכלעו ,ןרעטלע יד טימ ןגירק ךיז טפיול

 .ףָארטש סלַא טעיג ןסע

 ינָצ ןייש טייג יז ,עכיוה ַא ,עגנּוי ַא ןיא יטאקלעד ןיליירפ

 ,קנילפ ץלַא טו ,לכיג ַא רעייז ןיא ,רָאה עצרַאװש טָאה ,ןּוטעג

 רַצֹּבָא טרעװ יז ,עזייּב ַא ּוליפַא ,עקיטפעה ַא לסיּצ ַא םיוא טעז

 קידגריר ַאזַא סלָאמַאד טָאה ןּוא טייקיניילק עדַאיל ַא ןּוכ טרירעג

 ,לֹוק

 "ייא ןבָאװ טייל עניילק יד סָאװ ,סָאד טּוג שטָאכ זיא'ס --

 .טגָאזעג עמַאמ ןיימ טָאו -- ןּביל

 -- טרעפטנעעג יז טָאה -- ביל ךימ ןּבָאה ייז ,תמא --

 ךיז לייט עטסערג יד טעװ ,ןקידנע ראי סָאד רָאנ ךיז לָאז רעּבָא
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 םּוצ רעּבירַא רָאנ ןעײג יז יװ ,רימ ןָא ןענַאמרעד טשינ ּוליפַא
 סָאלק ןיא ןעװע ןענייז ײז סָאװ ,ןיוש ךיז ייז ןעמעש ,רערעל
 ןירערעל רעד ַאּב

 ויאס ןכלעװ ּוצ ךיז קידנדניּבּוצ ,טעּברַא רָאי ייוצ ךָאנ
 ,םיא טימ ןדייש ּוצ ךיז קיטעמּוא ױזַא ךָאנרעד זיא ,ןקישטניילק
 טָאה רעד ,רעכיז ךיא ןיּב םעד טימ ,ּונ ;ךיז טכַארט ןעמ רָאנ
 טרעק ?גנוי סָאד ,ןעירעפ יד ײּברַאּפ רעּבָא ןעייג סע ! ביל ךימ
 רעייט ןיימ ,דניק -- :ןגעק ַא םיא ףיול'כ , ,ןיײרַא עלּוש ןיא קירּוצ ךיז
 ,ןײרַא טייז רערעדנַא ןַא ןיא ּפָאק םעד קעזַא טיירד רע ןוא -- !דגיק

 ,ןטי-עגרעּביא ןירערעל יד טָאה ָאד

 טָאה -- 1 רעקישטניילק ,ןּוט טשינ יױזַא טסעװ ּוד רעּבָא --
 .:שּוק ןּוא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ךיז קידנּבייהפיוא ,טגָאזעג יז
 פאק םעד ןעײרדקעװַא טשינ טסעװ ּוד -- ,לרעדּורּב ןיימ קיד
 - ןענעקיילרַאפ טשינ טסעװ ּוד ? תמא ! ןײרַא טייז רערעדנא ןא ןיא
 | ,ןידניירפ עטלַא ןייד

 1 9 9 ֿ 9 9 ג 9 9

 .עמַאמ ןײמ
 ,ן:510 םעד ,קיכ :רעגָאד

 ּוטסָאה ,ןירערעל סרעדּורּב ןייד ןופ טרַאװנגעג רעד ןיא
 יריא זיא רעכלעוו ,דֹובּכ ןקירעהעג םעד ןעמאמ ןייד ןּבעגעגּפָא טשינ
 וק רנעה ,ןרזחרעּביא טשינ לָאמגייק סָאד ןיוש ךיז עשז-לָאז ןעמּוקעג
 :רעװ עסּואימ ןוא עקיניזטכייל ענייד .סָאד קנעדעג !טשינ לָאמגיק
 ַא ןופ ףרַאש יד יװ ,ןרַאה סָאד ןבָאטשעגכרּוד רימ ןּבָאה רעט
 ,לָאטש קיטש



 ןרָאי טימ זיא יז יו ,ןעמַאמ ןייד ןגעו טכַארטעג ּבָאה ךיא
 ,עלעטעּב ןייד רעּביא טכַאנ עצנאג ַא ןגיוּבעגנייא ןענַאטשעג קירוצ
 ץָאטײװ ןופ ןרערט עקיטולּב טימ קידנעגיײװ ,םעטָא ןייד קידנלייצ
 ײז זא ,קנארעג םעד ַאּב קערש רַאפ ןייצ יד טימ קידנּפַאלק ןּוא
 ףיא ּבָאה ,ריא ףיא טקוקעג ּכָאה ךיא ןעװ .ןרעװנָא ךיד ןעק
 ּבָאה'כ ןּוא ,ןרילרַאפ דנַאטשרַאפ םעד סעװ יז זַא ,טַאהעג ארֹופ
 .סלָאמַאד טַאהעג טנייכ טעמּפ ךיד

 עכלעװ ,עמַאמ יד ?עמַאמ ןייד דגיצַא טסקידיײלַאפ וד ןוא

 ןפיקוצּפָא יּבַא ,קילג ןגיא ריא ןּופ רָאי ַא ןבעגעגקעװַא טלָאש

 ."טעגייד רַאפ טלטעּבעג טלָאװ עכלעוו ?קָאטײװ ןייד ןּופ העש ןייא

 טזָאלעג ךיז טלָאװ עכלעוו ,קירעגנוה ןעװעג טסלָאװ ּוד ןעװ ,ןגעו

 !ןּבעל ןייד ןעװעטַאר ּוצ ריד יּבַא ,ןענעגרהרעד

 עקיזָאד יד ןֹורּכז ןיא טּוג ריד ּבײרשרַאפ ,קידרנעה ,רעה

 ףס ַא ןבעל ןיא ךיד ןטרַאװ סע זַא ,רָאּפ ריד לעטש .,וצטרעװ

 . ועד ןייז רעכיז טעװ רעּבָא רעטסכעלקערש רעד .געט עכעלקערש

 ינעה ,לָאמ רעטנזיוט ,עמַאמ ןייד ןרעװנַא טסעװ ּוד ןכלעוו ןיא

 ןַאמ ַא ןייז ןיוש טסעװ ּוד ןעוו ,סלָאמַאד ןליפרעד ּוטסעװ ,קיר

 ץּופ ןעמרוטש עּלַא ןיא רעטװּורּפעגסױא ןַא ,שטנעמ רעקרַאטש א

 ,לֹוק רעייט ריא ןרעהרעד ּוצ גנַאלרַאפ ןרַאּבגיזַאּבמוא ןַא ,ןּבעל

 יז ן'א ןפרַאװּוצניײרַא ךיז ןּוא סמערָא ענעפָא עריא ןעזרעד ּוצ

 ץּוש ןייק טשינ טָאה סָאװ ,דניק םערָא ןַא יװ ,ןייועג ַא טימ

 *טעוו קָאטיײװ ַא ראפ עשז-סָאװ טימ ,גנוטלַאהנַא ןייק ןּוא ךיז רעּביא

 טסָאה ּוד ןכלעוו ,טייקרעטי ןּפָארט רעדעי ןענַאמרעד סלָאמַאד וט

 הטרח רעכעלקערש ַא רַאפ עשז:סָאװ טימ ! ןעקנּורט ּוצ ןבעגעג ריא

 ּוד םירָאװ ! -עכעלקילגמּוא ,ןלייצרעּביא טלָאמַאד עלַא ייז ּוטסעװ

 ּוד בייא ,ןּבעל ןיא דיײרפ ןײק ףיוא ןטכער טשינ ךיד טסלָאז

 טסעװ ,ןּבָאה הטרח טסעװ ּוד ,ןעמַאמ ןייד רעיורט ןפַאערַאפ טסעװ
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 .מוא -- ןעקנעדנַא ריא ןרע טסעװ ,ןייז לחֹומ ריד לָאז יז ןטעּב

 טּוג ,סיז ריא ,ּור ןייק ןּבעג טשינ ריד טעװ ןסיװעג ןייד ! טסיז

 .יורט ןופ קּורדסיוא ןַא טימ ןזײװַאּב קידנעטש ריד ךיז טעװ םינּפ

 .רַאט ןייּפ עטסגרע יד המשנ ןייד ןלעװ עכלעוו ,ףרּוװרָאּפ ןּוא רע

 | ,ןֿפַאש

 יה סָאד זיא ןּוז ַא ןּופ ליפעג סָאד זַא ,קירנעה ,סייוו

 ,סע טקירדינרעד סע רעװ ,םעד ּוצ יו ,ןליפעג ןּופ עטסקיל

 טָאה עמַאמ ןייז ךעלטנרָא טלדנַאהַאּב רעכלעװ ,רעדרעמ ַא
 ןיפ רעטסטמירַאּב רעד ןּוא ;ץרַאה ןייז ןיא סלדייא סעּפע ךָאנ
 ַא יװ רעמ טשינ זיא ,קַאטײװ ריא טפַאשרַאפ רעכלעװ ,ןשטנעמ

 לָאמנײק ןיוש ןּפיל ענייד ןופ עשז:לָאז ,שינעפעשַאּב רעטטניּפ
 טָאה עכלעװ ,רעד ןגעק טרָאװ טרַאה ןייא ןייק ןײגסױרַא טשינ
 טאהעג לָאמַא ָאי טלָאװ סע ּבױא ןּוא .ןּבעל סָאד טקנעשעג ריד

 ןּופ ןרָאצ ןרַאפ ארֹומ יד טשינ עשז.לָאז ,ןעשעג ֹוצ סכלעזַא

 ןפרַאװ ךיד ץרַאה םענעגייא ןייד ןּופ ליפעג קרַאטש ַא רָאנ ,ןטַאט
 הליחמ ןּופ שּוק ַא טימ לָאז יז זַא ,טעּבעג טימ ,סיפ עריא ּוצ
 ,טײקרַאּבקנַאדמּוא ןּופ קעלפ-דנַאש םעד ןרעטש ןייד ןּופ ןשיװּפָא

 גנונפַאה עטסרעייט יד טסיּב ּוד ;ןּז ןיימ ,ּביל ךיד ּבַאה'כ

 ַא רעסעּב ןעז טלָאװעג ךיד טלָאװ ךיא רעּבָא ;ןּבעל ןיינ ןּופ
 עג יז .רעטּומ ןייד ןרַאּבקנַאדמּוא ןַא ?עדייא ,םענעּברָאטשעג
 .םעלטיועצ ןייד טימ וימ ּוצ טייצ עסיוועג ַא טשינ םּוק ןּוא ! טנױז
 עבלעז טָאד ןּבעגּפָא טנעקעג טשינ דניצַא ריד טלָאװ ךיא ;טײק
 .ץראה ןצנַאג ןימ

 ,ןעטָאּפ ןייל



 יטערָאק עגעלָאק ןײמ

 ןיב ןגעװטסעדנּופ ,ןעװעג לחֹומ ןיוש רימ טָאה עטַאט רעד

 רעזדנּוא טימ עמַאמ יד ךימ טקיש .קיריורט לסיּב א ץלַא ךָאנ ךיא

 יפוא ןּוא ןייגרעּביא לסיּב ַא ךימ לָאז ךיא ,ןּוז ןרעטלע סרעניד

 ,ןרעטייה

 .לעװ ,ןגָאװ ַא רַאֿפ עעלַא רעד ןיא טנייה קידנעייגייּברַאפ

 .רעד ךיא ּבָאה ,ּבלעװעג ַא סעּפע רַאפ ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה רעכ

 ,םּוא ךימ קּוק ךיא .ןעמָאנ םייּב רעצעמע ךימ טפּור סע זַא ,טרעה

 צזּולּב רענָארּב ןייז ןיא ,עגעלָאק-לּוש ןיימ ,יטערָאק זיא סָאד ןּוא

 טגָארט ,ךעליירפ ןּוא טציװשרַאפ ,רעטּופ-ןצַאק ןּופ לשולעּפַאק ןוא

 סָאװ ,שטנעמ רעד .סעצײלּפ יד ףיוא ץלַאה טניּב ןסיורג ַא רע

 ,ץלָאה סמערָא טגנַאלרעד םיא טָאה ןגָאװ ןפיוא ןענַאטשעג זיא

 יעג סגטַאט ןייז ןיא ןגָארטעגנײרַא ןּוא ןעמּונעג ייז טָאה רע ןּוא

 ןיא ףױא ןפרַאװעגנעמַאזּוצ קידנליײא יײז טָאה רע ּוװ ,בלעוו

 ,עּפּוק

 םיא ךיא גערפ -- ?יטערָאק ,ּוטסּוט סָאװ ---

 ?לצטיוא ,טרױעפטנעעג רע טָאה -- ?טשינ ןעד טסעז ּוד --

 רעיא רימ גָאז ךיא -- ץלָאה םערָא םעיינ ַא ךָאנ טנעה יד קידנע

 .ןעיצקעל יד

 ץנַאג טניימעג רעּבָא סָאד טָאה רע .טכַאלעצ ךימ ּבָאה ךיא

 יער ןּבױהעגנָא רע טָאה ,ץלָאה םערָא ןַא קידנעמענ ןּוא ,טסנרפ

 :קיניײװנסױא ןּופ לענש ןריטיצ

 ;םלעװ ,ןעגנורעדנע יד ןסייה טרָאװ ןּופ ןעגנּוגייּב יד --

 .ייןָאו עּפ ןּוא לָאצ רעד טול ,ןפרָאװעגרעטנּוא זיא טרָאװ סָאד
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 ךּוא . עּפיק רעד ףיוא ץלָאה סָאד ןפרָאװעגקעװַא רע טָאה ---

 ...ךיז טיצַאּב טײקיטעט יד עכלעװ ףיוא ,טייצ רעד טיולי

  טַיּב םעיינ ַא ךָאנ ןגָאװ םּוצ טרעקעגמּוא ךיז רע טָאה ָאד

 יד ןכלעװ טימ ,ןפֹוא םעד טיול ךיוא .. -- :טקידנערַאפ ןוא-

 ,טריפעגסיוא טרעװ טייקיטצט-

 .ַאנַארג עיצקעל יד ןעװעג זיא סָאד ! טנעקרעד סע ּבָאה'כ

 ןגרָאמ ףיוא ןעװעג ןּבעגרַאפ זיא סָאװ ,קיט

 ךיא -- .ןפּורעגנָא ךיז יטערָאק טָאה -- !זיא סָאװ ,ּונ --

 יניא ןעגנַאגעג ןיא עטַאט ןיימ .ןעק ךיא יװ טייצ יד סיוא ץּונ

 זייּלַא ךיא לעװ ,קנַארק זיא עמַאמ יד ,שטנעמ רעזדנּוא טימ ןפיוק
 יד רעניא רימ ךיא רזח לייוװרעד ןּוא ,ץלָאה סָאד ןגָארטּפָארַא -

 ףיא ...ןעמּוקעגסיוא טנייה ןיא עיצקעל ערעװש ַא ,קיטַאמַארג

 טָאה ָאד --!ןיײרַא ּפָאק ןיא ןפַאלקנײרַא טשינ סעּפע רימ יז ןעק !

 זַא ,טגָאזעג טָאה עטַאט רעד -- ?ןַאמרָאפ םּוצ טדנעוװעג ךיז רע

 ,ןלָאצַאּב ךייא סלָאמַאד ןּוא ןייז ָאד רע טעװ רעגייז ַא ןּביז?

 ,ןרָאפעגקעװַא זיא ןגָאװ רעד

 טָאה -- !ּבלעװעג רעזדנוא ןיא עגר ַא ףיוא ןײרַא םּוק --
 | ,טגָאזעג רימ .ּוצ יטערָאק !

 פופ ּבוטש עסיורג ַא ןעװעג זיא סָאד .ןעגנַאגעגנירַא ןיִּב'כ
 רעד ןיא ;ךעלגייווצ ענעקּורט ךעלקיטש ןּוא ץלָאה ךעלטניב טימ
 ,גָאװ ַא ןענַאטשעג זיא גנַאגנײרַא ןּופ טייז רעטכעדי

 .עּבעל יטערָאק טָאה -- ןעװעג טנייה גָאט רערעווש ַא --
 יד ןכַאמ טוומעג ּבָאה ךיא ,ריד גָאז ךיא -- ןּבױהעגנָא קיד

 ֹּכ והעגנָא םיוק ּבָאה ךיא ...זײװכעלעציּפ ,זיײװכעלקיטש עיצקעל י
 ךי .ןפיוק ןשטנעמ ןעמּוקעג ןיוש ןענייז ,עּכַאגפױא יד ןּבייר
 וַאפ :רידַאנ -- טעּברַא רעד ּוצ ןעמּונעג רעדיװ םיוק ךימ ּבָאי
 .עװעג ןיוש ירפ רעד ןיא טנײה ןיּב ךיא ,ןגָאװ ןטימ רעד טרָא!
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 ,זיא קרַאמ:ץלָאה רעד ּוװ טרָאד ,עיצענעװ ץַאלּפ ןפיוא לָאמ ייווצ

 ןטלָאװ יײז יװ ,טנעה יד ןּוא ,ריד ךיא גָאז ,טשינ סיפ יד ליפ'כ

 לייורעד רע טָאה ,קידנױער ױזַא -- ..ןרָאװעג ןלָאװשעג רימ

 ןּוא רעטעלּב עטנקירטרַאפ יד קישטמעזעּב ןסיורג א טימ טרעקרַאפ

 ןֹופ עגָאלדָאּפ ענרענײטש יד טקעדרַאפ ןּבָאה עכלעוו ,רענעּפש

 ,ּבוטש רעד

 ירעגינ ךיא ּבָאה -- ?סעיצקעל יד ּוטסכַאמ ּוװ ןּוא --

 ,טגערפעג

 יכעלעג ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה -- ָאד טשינ יאדווַא --

 ! עז ,םּוק -- ,רעש

 עלעביטש ןײלק ַא ןיא טריפעגנירַא ךימ טָאה רע ןּוא

 ימָאלש טָאד ןּוא ךיק יד קיטייצנייא זיא טָאװ ,ּבלעוועג ןרעטניה

 םיא ףיוא ןּוא שיט ַא לקניװ א ןיא ןענאטשעג זיא טרָאד ;רעמיצ

 ,עּבַאגפיױא ע:עּבױהעגנָא עטנַאמרעד יד ןּוא ןטפעה ,ךעלכיג

 -9ג ןעגנעה ךיא ּבָאה רעפטנע ןטייווצ םעד עקַאט !עז --

 .ןענײל ןּבױהעגנָא טָאה דע ןּוא -- .,.טפופ רעד ןיא יװ ,טזָאל

 ךָאג ךיא לעװ דניצַא ;ןטעמער ,ךיש ןעמ טכַאמ רעדעל ןּופ ---

 טּפַאכעג רע טָאה ָאד -- .. ,סעקזילַאװ ,סעקסַאּפ-עזיײר ..י:ןּבעגּוצ

 רעשיפארגילַאק ,רעגייש ןייז טימ ןּביירש ןּבױהעגנָא ןּוא רעדעפ יד

 | ,טפירשטנַאה

 קידנפור ַא טרעהרעד ךיז טָאה עגר רעּבלעז רעד ןיא רעּבָא

 :בלעוװעג ןּופ ?לוק

 +ָאטשינ רענייק זיא'ס ,זיא סָאװ ? רעװ ָאד טרָאד זיא'ס --

 .ןּוטעג ײרשעג ַא יטערָאק טָאה -- ! יג'כ ! ָאד ןיּביכ --

 ןגױװעגּפָא ,ּבּוטש רעטשרע רעד ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא זיא ר

 ןבירשרַאפ ,ךּוּב םּוצ ןפָאלעגּוצ ,טלעג רַאפרעד ןעמּונעג ,ץלגאה

 | :קידג:ָאז ,טרעקעגקירּוצ ךיז ןּוא ףיוק םעד
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 -נערַאפ ּוצ ןעגנולעג רימ טעו סע יצ ,ןעז ןלעװ רימ ---

 ... -- ןּבירשעג רעטיײװ טָאה רע ןּוא -- .עּבַאגפױא יד ןקידי
 יירשעג ַא רע טָאה קגילצּולּפ ., ,רענלעז רַאפ סעצנַאר ,קעז:עזייר|
 *ייא םּוצ ןּוטעג ףיול ַא ןּוא -- ...!טכָאק עװַאק יד -- : ןּוטעג
 ,רעייפ ןּופ לקיניישט סָאד ןעמענסיורא עלעוו

 -- טגָאזעג רע טָאה -- ןעמַאמ רעד רַאפ ויא עװַאק יד --

 ןלעװ עליו ַא טרַאװ .ןייז טּוג לָאז יז זַא ,ןעימַאּב ךימ ךיא זו

 זַא ,ןעיירפרעד רעייז ךיז טעװ עמַאמ יד ,ןגָארטנײרַא ריא יז רימ:

 ...טעּב ןיא ךָאװ עצנַאג ַא ןיוש טגיל יז ,ןעזרעד ךיד טעװ יז

 ּפִא רעגניפ יד רימ ךיא ירּב קידנעטש !רָאי עטּוג עדלַא ּוצ ,יַא:
 יד ּוצ ןּבענּוצ ךָאנ ָאד ךיא לָאז סָאװ --- !לקיניײשט ןקיזָאד ןטימ:
 ךיא רָאנ ,סעּפע ךָאנ טלָאװעג טלָאװכ ?רענלעז יד רַאפ סעצנַאר

 !ןעמַאמ רעד ּוצ ןייג רימָאל .טשינ ןלוש סייוו;

 ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז ,רימ ןּוא ,ריט יד טנפעעג טָאד רע
 טעּב סיורג ַא ןיא זיא טרָאד ;עלעּביטש םעניילק ןטייװצ ַא ןיא;
 סײװ ַא טימ ּפָאק םעד ןדנוּבעגמּורַא ,רעטּומ סיטערָאק ןגעלעג

 ,לכעלײשטַאפ-

 -עג יטערָאק טָאה -- !עמַאמ ,עװַאק טגנערּבעג ּבָאה'כ --

 .ןײמ זיא סָאד ןּוא -- ,עלעּפעט סָאד ריא קידנעגנַאלרעד ,טגָאז
 | | ,. .1עגעלָאק-לושי

 ,18958 -- טגָאזעג יורפ יד טָאה -- עלעגנוי טּוג ַא ,ךֶא --

 ? תנא ,יורכ עקנַארק א ןייז-הלוח:רקבמ ןעמוקי

 ןשיק סָאד רעטּונ רעד טכעררַאפ יטערָאק טָאה לייוורעד
 ווא ןעמיוק ןיא רעייפ סָאד ןזָאלּבעצ ,ערדלָאק יד טגיילעג ךיילג

 ,לטסעק ןופ ץַאק יד ןּבירטעגּפָארַא-

 .כָאב רע טָאד -- !סעּפע ךָאנ ,עמַאמ ,טשינ טסּכרַאד ּוד --

 יד ןּוא -- :עלעּפעט עקידײל סָאד קידנעמענּוצ ,טגערפעג םעד;
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 "קא לעװ ,ןיוש טלעֿפרַאפ יושפא ?ןעמּונעג עמַאמ יד טָאה האופר

 ןיוש זיא ץלָאה סָאד ,ןוט גנו"ּפש ַא ןײרַא קײטּפַא רעד ןיא דלַאּב

 ףא שיײלפ סָאד ןלעטשּוצ ךיא ?עװ ױעגייז ַא ריפ ,טגיילעגנייא

 סעװ ןרעקיכלימ יד זַא ןּוא ןטיהעג טָאה עמַאנ יד יװ ,ךיוי יד

 למַאמ יד ךיז לָאז ,סעדלָאס טכַא ןּבעג ריא ךיא לעװ ,ןעמוק

 .ןייז טּוג טעװ ץלא ! ןקיורמואַאּב טשינ

 .טרעטטנעעג יורפ יד טָאה - !ישענוז ,ריד קנַאד'8 ---

 !רע טקנעדעג ץלַא ןגעװ !סניימ לגנוי רעייט ,טירַא ---

 עָאק ןֹוא ,רעקוצ לקיטש ַא טימ ןעװעג דּבכמ ך'מ טָאה יז

 רעטָאמ ןייז ןּופ עיפַארגָאטַאפ ַא ,לדליב ַא ןזיװעג רימ טָאה יטער

 ם"קשידלעה רַאפ לַאדעמ ַא טימ ןּוא רידנומ-רעטילימ ַא ןיא

 טנידעג טָאה רע תעשב ,רָאי ןט-66 ןיא ןעמּוקַאּב טָאה רע ןכלעוו

 יו ,םינּפ עבלעז סָאד ,טרעבמוה ףַארג ןּופ גנּוריפנָא רעד רעטנוא

 "יא ןקיוָאד םעד ןיא ןגױא עקידעפעל עקיזָאד יד טי ,ןוז םַאּב

 - .עלעכיימש ןכעליירפ םשנעג

 .ןײרַא ףיק ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבַאה רימ

 יגפיולוצ ןּוא ,ןּוטעג יירשעג ַא יטערָאק טָאה -- ! פאה ---

 ךוא ...:ןײרַא טפעה ןייז ןיא ןבירשעגוצ טָאה ,לשיט םּוצ קיד

 יד קידנגײלקעװַא ,טגָאזעג רע טָאה !ָאי --- ,דרעפ רַאּפ ַאּפשעג

 רשפא .טכַאגרַאפ ןקידנעוצ ןיוש ךיא פעװ טשער יד --- .רעדעפ

 סָאװ ,וטטיפ ךעלקילג ,ןביירשוצ סעפע רעטעּפש ךָאנ ךיא לעוװ

 ּוליפַא ךָאנ טסָאה ןּוא ,טסליװ ּוד ןעוו ,ןענרעל ףיד טסנעק וד

 ! ךיוא ןריצַאּפש ןייג ּוצ טייצ

 'ףיול א רע זיא ,קידעגעל ןּוא ךעליירפ יױזַא ודסכ ץלַא ןּוא

 ייטש ערעסערג יד קידנגײלּפױרַא ןּוא ,ןײרַא בלשוועג ןיא ןּוטעג

 םפלעה רעד ןיא ײז רע טָאה ,לכעלעטש-געז ןפיוא ץלַאה יעק

 ;טגָאזעג ןּוא געז ַא טימ ןטינשעצ
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 :סָאװ עּבלעז סָאד טעמּכ !קיטסַאנמיג ןיימ זיא סָאד --

 רעד ןעװ זַא ,טלָאװעג טלָאװ'כ *.! קירּוצ טנעה, ,,! סיורָאפ טנעה,

 רע .טגעזעצ ץלָאה סָאד ןפערט ןיוש רע לָאז ,ןעמּוק טעװ עטַאט

 ףיא זַא סָאװ ,סָאד טכעלש רָאנ זיא סע .ןדירפּוצ ןעוועג טלַאװ

 "ט, ןיימ ןּוא ,טנַאה יד םעדכָאנ רימ ךיז טלטיירט ,ץלָאה געז

 טנערפ רערעל רעד ,ךעלעגנעלש עניילק יװ סיוא ןעז *ל , ןיימ ןּוא

 ריד טרעטיצ טנאה יד סָאװ ,לגנּוי ,ןּוטעג סע ּוטסָאה סָאװ -- :ךימ

 טנרעלעג ךימ ּבָאה ךיא ! רערעל רעה ,טשינרַאג ,ךיא -- ? ױזַא

 .שירַאנ ץלַא זיא סָאד ,ןדער ּוצ טרָאד טניול סָאװ רָאנ . .! ןטכעפ
 ,רעסעּב ריא זיא טנייה ! ןעוועג טנּוזעג עמַאמ יד רָאנ טלָאװ ,ןטייק
 ןגרָאמ ןענרעלסיוא ךימ ךיא לעװ קיטַאמַארג יד ןּוא ! טָאג ןעקנַאד
 ןיוש זיא טָא ןּוא ...ןּבײהנָא ןגָאט טעוװס רָאנ יװ ,ירפרעדניא
 "כרּוד ךיז ןפָאלעגסױרַא זיא יטערָאק .סעּפַאשטש טימ ןגָאװ רעד
 . ,ןעמּוקעגקירּוצ דלאּב זיא ןּוא ןַאמרָאּפ ןטימ ןסעומש

 ןעגנערּברַאפ יד טימ רעמ טשינ רעדייל ןיוש ןעק'כ --
 רעייז טסָאה ! ןגרָאמ ןעזרעדיװ םּוצ -- .טגָאזעג רימ רע טָאה --

 ןעמענעגנָא ןַא ריד שטניוו'כ ! טכּוזַאּב ךימ טסָאה סָאװ ,ןּוטעג טּוג
 ...! רעכעלקילג ּוד ! רעיצַאּפש

 טּפַאכעגּפָארַא רע טָאה ,טנַאה ןיימ קידנעּוט קירד ַא ןּוא
 ןגָאװ ןשיװצ ןגעװַאּב ןּבױהעגנָא ךיז ןּוא עּפַאשטש עטשרע יד

 עלעטיה ןרעטנּוא םענייז םינּפ ןקידנע;לּב םעד טימ ,ּבלעװעג ןּוא
 ַא ׁשזַא יאס ןזַא ,קידעּבעל ןּוא ךעליירפ ױזַא ,רעטּופ-ןצאק ןּופ

 .ןקוק ּוצ ןעװעג תחנ

 ,יטערָאק ןייג ,ךָא . ..,רימ ּוצ טגָאזעג רע טָאה ! רעכעלקילג

 ףיד טסנרעל -- ּוד םירָאװ ,רימ רַאפ רעכעלקילג ךס ַא טסיּב ּוד ! ןיינ
 ,טנזיוט ,רעסעּב טסיּב ּוד םירָאװ ,ךיוא טסטעּברַא וד רָאנ ,זיולּב טשינ
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 רערעיײט ,רימ רַאֿפ טרעװ רעמ ךס ַא ןּוא ,רעסעב לָאמ טנזיוט

 ! רעניימ עגעלַאק

8 6 9 8 6 6 1 9 4 8 6 9 

 .רָאטקעריד רעזדנוא

 ,ןטי18 םעד ,קיטיירמ

 ןגרַאמירפ ןקיטנייה ןּופ ןעוועג ןדירפוא רעייז זיא יטערָאק
 רעד ןּופ רערעל ןייז ןעמּוקעג זיא ןעמַאזקע:שדוח ןפיױא םירָאװ
 רעסיורג ַא טימ ,רעקיד ןּוא רעכיוה ַא רעייז ,יטָאַאק ,רעטייווצ
 טימ ,דרָאּב רעצרַאװש רעסיורג ַא טימ ,עגיוּפושט רעטלזיירקעג
 ןּוא עכיוז ַאזַא ,עמיטש ַא טימ ןוא ,ןגיוא עצרַאװש עסיורג ,עטוג
 טקערש וע .ןעגנַאגעגסױרַא טַאמרַאה ַא ןּופ טלָאװ יז יװ ,עגנערטש
 ,ןקַאהעצ ךעלקיטש ףיוא יז טעװ רע זַא ,ךעלגנוי יד קידנעטש
 טַארָאטקעּפסניא-לּוש ןיא ןוא ןּפַאכ גרַאק םַאּב ײז טעװ רע זַא
 טריר רע רעּבָא ,רע טכַאמ סענימ עגנערטש ךעלקערש ןּוא ,ןריפ
 ,ןײהַא טעסנַאװ יד ןיא ּוליפַא טלכימש ןּוא ,ןָא טשיג םענייק
 ףאג ַאד ןענייז ּוצ-ןיטערָאק ֹוצ -- ,ןופרעד קידנסיװטשינ ןיײלַא
 ןקיליײװרעד םעד ןיוש ךיוא םעד ןיא קידנענכערנײרַא ,רערעל טכַא
 ןײלַא טעז ןּוא טשינ טעסנָאװ ןייק ךָאנ טָאה רעכלעװ ,רערעל
 ,רעליש ַא יװ סיוא

 טייג סָאװ ,רעמָאל ַא ,רעדרעפ רעד ןופ רעדל ןייא ָאד זיא'ס
 ,ייװ סעּפע םיא טוט קידנעטש .לקילַאש ןלָאװ ַא טימ טליהעגמּורַא

 ןעוװ ,סלָאמַאד טלדנַאהעגנייא ךיז רע טָאה ןקיטייוװ עקיזָאד יד ןּוא
 ַא רעייז ןיא טניוװעג טָאה ןּוא ,ףרָאד ןיא רערעל ןעוװעג זיא רע
 ,ןרָאװעג ןריורפעג טנעו יד ףיוא זיא רעסַאװ סָאד ּוװ ,גנּוניוװ רעסַאנ

 ןַא ,רעדרעפ רעד ןופ רערעל רעטייווצ ַא ךָאנ ךיוא אד זיא'ס
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 ײב רערעל ןעװעג לָאמַא זיא רעכלעוו ,רעקשטיסייוו ַא ,רעטלַא

 | .עדנילב יד

 ,ןלירּב ןיא ,רעטצוּפעגסױא ןַא רענייא ָאד רעדיװ זיא דניצַא
 רע לײװ ,לטַאקָאװדַא טפּור ןעמ ןכלעװ ,דרעּבנקַאּב עלעה טימ
 ,םָאלּפיד םעד ןיוש טָאה ןּוא טַאקָאװדַא ףיוא טקידנעעג טָאה
 ןעמ ףרַאד יזַא יװ, ;לכיּב ַא ּוצרעד ןּביושעגנַא ךָאנ טָאה ןּוא
 רעכלעװ ,רעד םעד רַאפ זיא דערעדנַא ןַא ןצנַאגניא ,"ווירּב ןביירש
 טפמעקעג טָאה רע ,רענלעז ַא יװ ךיז טלַאה ןּוא קיטסַאנמיג טנרעל
 זדלאה ןפיוא טפעה ַא טָאה ןּוא ,ןידלאּבירַאג ןּופ גנּוריּפנָא רעד רעטנּוא
 רעטנּוא טכַאלש רעד ןיא ןעמּוקַאּב טָאה רע סָאװ ,דרעװש ַא ןּופ
 .ַָאזַאלימ

 טימ ,רעסיל ַא ,רעכיוה ַא ,רָאטקעריד רעד ךעדנע טייג דניצא

 רעטײרּפשעצ טסּורּב רעד רעּביא ,רעיורג ַא טימ ,ןלירב ענעדלָאג

 םּוצ ויֹּב שזַא טלּפענקרַאפ קידנעטש ןּוא טדיילקעג ץרַאװש ,דרָאּב

 ביוא ןוא ;ךעלגנּוי יד ּוצ טּוג רעייז זיא רע .עלעּפענק ןטצעל

 -גַאָק ןיא ןײרַא םיא טפּור ןעמ ןּוא ,סעּפע לָאמַא טּוט רעכלעוו

 5 :מנייק רע טיירש ,ןצנַאגניא טרעטיצ ןּוא טייג רע ןּוא ,עירָאלעצ

 טיג ןּוא טנַאה רעד ַאּב ןַא םיא טמענ רָאנ ,ןכלעזַא ףיוא טשינ

 טכעלש ױזַא טשינ ךיז ףרַאד רע זַא ,קִיּור יּוזַא ןײטשרַאפ ּוצ םיא

 ,ןגָאזּוצ ןּוא ;ןרױדַאּב טַאט ןטכעלש ןדעי ףראד ןעמ זַא ,ןריפּוצפיוא |

 טימ ,ךעלביל ױזַא טדער רע ןּוא ; ןרעסעּברַאפ ךיִז טעװ ןעמ זַא

 ןוא ,ןגױא עטיור טימ סױרַא טייג ןעמ זַא ,עמיטש רעטּוג ַאזַא

 .ןרָאװעג טפָארטשַאּב טרָאד טלָאװ ןעמ יװ ,טמעשרַאפ רעמ ךָאנ

 ןפיוא רעטשרע רעד רע זיא קידנעטש ,רָאטקעריד רעמירָא

 ךיז טסעּומש ,רעליש יד ּפָא טרַאװ רע ,ןָא ירפרעדניא ןּופ ,טרָא

 גנַאל ןיוש ןענייז רערעל יד ןעװ ןּוא ןרעטלע יד טימ ךרּוד
 עלּוש רעד םּורַא םּורַא ץלַא ךָאנ ךיז רע טיירד ,ןעגנַאגעגמײהַא
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 עקידגרָאֿפכרּורַא יד ןָא ןָא טשינ ךיז ןעגנעה ךעלגנּוי יד יצ ,טקוק ןּוא

 יד ןיא םּורַא טשינ ךיז ןפעלש יז יצ ,ןגעװ יד ןָא ,סעקשַארד

 ןָא טשינ ךיז ןטיש ײז ּוצ ,ןצעמע טשינ ןּפעשט ײז ּוצ ,ןסאג

 ירענייטש ןייק ןײרַא טשינ ךיז ןגייל ,טעצנַאר יד ןיא דמַאז ןייק

 רָאנ ךיז טזײהאּב רּוגיּפ עלעקנוט ןּוא עכיוה ןייז ּױװ ,טרָאד ןּוא

 ןעלעקפוק יד דלַאּב ךיז ןפיולעצ ,רעפַא זיוה לקניוו ַא ץעגרע ןּופ

 רע ןּוא ,ןענַאלַאּביטפול ןזָאל ,םעלַאּב ןיא ןליּפש סָאװ ,ךעלגנוי

 ןקיטעמּוא ױזַא ןקיזָאד םעד טימ ,סנטייוונופ זיולּב לָאג ייז טָארד

 םיא טָאה סע זא ,טגָאז עמַאמ ןיימ ,םענייז םינּפ ןכעלטגיירפ ןּוא

 יא'ס טניז ,ןֶא טײצ רענעי ןופ ןכַאל ןעזעג טשינ רעגייק ךָאנ

 ןיא רעגיליויירפ סלַא טנידעג טאה רעכלשוו ,ןּוז ןייז ןּברָאטשעג

 ןֿפױא עירָאלעצנַאק ךיא קידנעטש םיִא טייטש סע זַא ןּוא ,עעמרא רעד

 ןקיָאד םעד ךָאנ זַא ןוא ,ןגױא יד רַאֿפ ךליפ ןייז שיט

 טָאה ןוא ,ןגָאוּפָא טמַא ןייז ןּופ טלָאװעג ךיז רע טָאה קילגמיוא

 ןּבירשעגנָא ןײרַא טַארטסיגַאמ ןיא עטיב ַא טָאהעג וליפַא ןיוש

 סָאד רָאנ ,עלעשיט ןייז ףיוא טיירג ןטלַאהעג יז ןוא ,עיטימעד ןגשוו

 דָאש ַא םיא זיא סע לי ,ןטייווצ ןפיוא גָאט ןייא ןופ טגײלעגּפָא

 ֿבָאט ןסיועג ַא ןיא רעּבָא .רעליש יד טימ ןדייש וצ ךיז ןעועג

 רעכלעװ ,עטַאט ןיימ רָאג ,ןסָאלשַאב טַאװעג ןיוש ךיז רע טָאה

 -- :טגָאועג םיא טָאה ,עיצקעריד ןיא ןעוועג טלָאמַאד דַארג ןיא

 טוָאלרַאפ רעה "ועד טָאװ ,רָאטקעריד רעה ,זיא סָאד דַאש ַא רַאּפ סָאװ ךא

 ,ןוז ןייז ןּביירשנייא ,רעה א םעּפע ןעמוקעגנײרַא זיא א -- !ודנוא

 ?יװצ ַא ןּופ ןײױַא עיצקעט רעזדנוא ןיא ןעגנַאגעגרעּביא זיא רעטלעוו

 קידגעצזרעד .גנונוװ "ד ןטיבעג ןּבָאה ןרעטלע עניו ?ײװ ,רעט

 זַא ,טרעדנוװרַאפ ױזַא ןרָאװעג רָאטקעריד רעד זיא ,לננו סָאד

 ,לגבי ןפױא עלייװ א טקוקעג ,קירוצ ןטערטעגּפָא שזַא טָאה רע

 ךָאנרעד ,םיא.רַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לדליב ןפיוא ףךָאגרעד

 לעגנײרַא ,ךיז וצ קידנע;צוצ טָאה רע ןכלעוו ,?גנּוי ןמיוא רעדיוו
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 ישָאד .ךיז ּוצ למינּפ ןייז ןּביוהעגפיוא ןּוא ןעינק יד ןשיװצ ןעמּונ
 .ןּוז םענעּברָאטשרַאפ ןייז ּוצ ךעלנע ןצנַאגניא ןעװעג זיא לגנּוי |
 "יטנגעזעג ךיז ,רעליש םעד ןּבירשעגנייא -- .טּוג -- : טגָאזעג רע טָאה |
 -יַאד ןּא .טכַארטרַאּפ ףיט ךיז ןּוא ,לגנּוי םעד ןּוא רעה םעד טימ |

 ""רעסיורג ַא -- :טרזחעגרעביא רעדיװ רעטַאּפ ןימ טָאה סלָאמ
 ,רָאטקעריד ,זנּוא טזָאל-ַאּפ ריא סָאװ ,דָאש

 'ןסירעצ ,עיסימעד ןייז ןגעװ עטיּב יד ןעמונעג טָאה רע ןּוא

 :טגָאזעג ןּוא ןעייווצ ףיוא יז

 ! ףיילּב'כ --

 יס 8 8 ש 4 8 3 9 9 פ 9 6 9 9

 ,רעקידיײטרַאפ סעלעּברעג םעד

 ,ןט423 םעד ,ךָאװטימ

 ךיא ןּוטעגנָא קידנעטש טייג ,עלעּברעג עמירָא סָאד ,ילענ
 .ךּוטרַאפ םענעטַארעצ ןצרַאװש ,ןעגנַאל ַא

 .שדיילקעג ץרַאװש ,ענידנַאלּב ַא ,יורפ עניילק ַא ,עמַאמ ןייז

 ןקַאּפ טשינ ךיז לָאז רע ידּכ ןּוא ,עזָאּפ רעד ּוצ קידנעטש טמּוק

 בײהנָא ןיא .םיא טלטרעצ ןּוא םיא יז טלַאהרַאפ ,רעדנַא ןשיװצ

 .ךעלקילגמּוא ױזַא זיא רע סָאװ םעד ּבילּוצ ,ךעלגנוי ךס ַא ןּבָאה

 ןיא טּפַאלקעג ןּוא ,טכַאמעג קוֹוח םיא ןּופ ,ברַאג ַא טָאה רע זַא

 לא ץלַא סָאד טָאה רע ןוא .סעצנַאר יד טימ ןיירַא סעצײלּפ ייז

 םירָאװ ,רעטּומ רעד טלייצרעד טשיגרָאג ןּוא ,קידלּודעג ןגָארטשגרעּב

 סױא ןכַאל סעגעלַאק יד סָאװ ,שפנ.תמגע טַאהעג ךַאד טלָאװ יז

 יעג ןּוא ןגיושעג סָאה רע ןּוא ,טקינײּפעג םיא יז ןּבָאה .םיא

 .קנַאב רעד ןָא ןרעטש טעד קידנרַאּפשגָא ,טגייוו



 ןּופ ףיוא גנּורּפש ַא טשינ ָאד טיג ןַארַאג ןּוא ,לָאמנייא זיּב

 ;ײירשעג א טיג ןּוא ,טרַא ןייז

 לעװ ,ןעלענ ןרירנַא רימ טעװ רעכלעו ,ןטשרע םעד --

 ירד רימ ךיז טעװ רע זַא ,יזא תֹומ ןרעּביא ןעגנַאלרעד ךיא

 .ןעיירדרעּביא טפּול רעד ןיא לָאמ

 ךיז טָאה רָאנ יטנַארפ ןייא ,ןרָאװעג ליטש דלַאּב זיאס
 טכַאמעג טשינרָאג רעטרעװ עקיזָאד יד ןּופ

 זַא ;ױזַא לָאמנײא טגנַאלרעד טשינ םיא טָאה ןָארַאג זיּב

 ,טיירדעגרעביא טפול רעד ןיא לָאמ ייוד ךיז טָאה דעקנעּביל רעד

 בָא טשיג עלעברעג סָאד רענייק ןיוש טָאה ןָא סלָאמַאד ןּופ ןּוא

 ,טרירעג

 רעבלעז רעד ףױא טצעזעג ךיוא םיא טָאה רערעל רעד

 'וצ ךעלקערש ךיז טָאה ילעג ןוא ,ןסעזעג זיא ןַארַאג ּוװ ,קנַאּב

 :סיורַא טשינ לָאמנייק זיא רע ,ןענָארַאג ןקיזָאד םעד ּוצ ןדנּוּבעג

 "ןָארַאג טנױעג יז, :ןגָאז טשינ רעירפ םיא לָאז רע ,ןעגנַאגעג

 יענּפָארַא סעּפע טָאה ילענ זַא .ענעגיא סָאד ךיוא ןָארַאג ןוא

 ךלַאּב ךיז טָאה ,רעדעפ ַא רעדָא לכיּב ַא :קנַאּב רעד רעטנּוא טזָאל

 ,ןרעטַאמ ןפרַאד טשינ ךיז לָאז עלעּברעג סָאד ,ןגױּבעגּפַארַא ןָארַאג

 ןפלַאהעגוצ ךָאנ םיא טָאה רע ןּוא .ןבױהעגפיוא םיא סע ןוא

 ,ןּוטנָא לטנַאמ סָאד ןּוא ,ןגײלגײרַא ץעינַאד ןיא ץלַא

 ,ודסּכ םיא ףיוא טקּוק ,רַאפרעד ביל רעייז םיא טָאה ילעג
 ,יוזַא ךיז רע טדיירפ ,ןענָארַאג לָאמַא טּביױל רערעל רעד זַא ןּוא

 ץלַא ילעג ןיוש טָאה דניצא .טּבױלעג ןיילַא םיא טלָאװ רע יװ

 ם"א טָאה ןעמ סָאװ ןייּפ יד ןגעוו יא ,ןלייצרעד רעטּומ ןייז טזּומעג

 יה ןטילעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ,םעלַא םעד ןגעװ יא ,ןּוטעגנָא

 ף7 יװ ןוא ,עגעלָאק ןייא ןעמּונעגנָא םיא רַאפ ךיז טָאה'ס ױזַא:

60 



 ירפרעדניא טנייה זיא סע סָאװ טָא םירָאװ ,ביל עגעלָאק םעד טָאה

 ,ןעשעג

 םיא לָאז'כ רָאטקעריד םּוצ טקישעג ךימ טָאה רערעל רעד

 העש עּבלַאה א ןגעק ,עיצקעל רעד ןּופ סארגָארּפ םעד ןגָארטנײרַא
 ןעװ ,עירַאלעצנַאק ןיא ןעװעג טקנוּפ ןיִּבכ ןּוא ,עזַאּפ רעד רַאפ
 ,טדיילקעג ץרַאװש ,רָאה עלעה טימ יורפ ַא ןעמּוקעגנײרַא  זיא'ס
 | ; טגָאזעג ןּוא ,רעטּומ סילעג

 ךּוז ןיימ ּוװ ,סַאלק רעד ןיא ָאד ַאד זיא ,רַאטקעריד רעה --

 ! ןַארַאג טסייה רעכלעוו ,לגנּוי ַא ךיז טנרעל

 ,טרעפטנעעג רָאטקעריד רעד טָאה -- ָאד זיא'ס --

 ןּוא טּוג ױזַא ןייז טלָאװעג טשינ רעה רעד טלָאװ יצ --
 .  !ןגָאז ּוצ סעּפע םיא ּבָאה'כ םירָאװ ,ןפורסיורַא ָאד רימ םיא

 םיא ןּוא רעצייוש םעד ןפורעגניירא טָאה רָאטקעריד רעד

 -ַאּב ךיז טָאה םּורַא עלײװ ַא ןיא ןּוא ,סַאלק ןיא טקישעגניירַא
 .,ּפָאק ןסיורג ,ןטרעּבױשעצ ןייז טימ ןָארַאג לעװש רעד ףיוא ןזיװ

 ,ענימ רעשיראנ ץנַאג ַא טימ

 ןּפָאלעגּוצ יורפ יד ןגעװטסעדנּופ זיא ,םיא קידנעעזרעד
 ןשּוק טימ קידנטישאּב ןּוא ,זדלַאה ןייז ןעמּונעגמּורַא ,םיא ּוצ

 :טגָאזעג יז טָאה ,ּפָאק ןסיורג ןייז

 ףצד .ןּוז ןיימ ןּופ טנירפ רעד ,ןָארַאג ,סע טסיּפ ּוד --
 ,ערעייט טָאד סע טסיּב ּוד ..?דניק ןעמירָא ןיימ ןּופ רעקידיײטרַאפ
 ..?סע טסיּב ּוד ..?עלעגנּוי עכעלטנר ;

 טעּפע ןכּוז ּוצ לענש ךעלקערש ןּבױהעגנָא יז טָאה ךָא:רעד
 קידנענּופעג טשינ ןּוא ,לשעט-טנַאה ןיא ןּוא סענעשעק יד ןיא
 טימ עלעטייק ַא ןדלַאה ריא ןּופ ןסירעגּפָארַא יז טָאה ,טשינרָאג
 רעטנּוא זרלַאה ןפיוא ןענָארַאג ןּוטעגנָא סע ןּוא ץיירק םעניילק א
 | :קידנגָאז ,עדניּב רעד
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 ףעײט ,רימ ןיפ קנעדנָא סלַא ,סע גָארט ןּוא סָאד םענ --

 ןּוא ריד טקנַאד עכלעװ ,רעטּומ סילעג ןּופ קנעדנָא טלַא .לגנּו |
 ,ךיד טשטנע

 9 ס 9 2 9 4 8 9 8 6 : 9 3

 .טַאלק רעזדנוא ןופ רעליש רעטסעב רעד

 ,ןט:25 םעד ,קיטיירפ
 רצגיפ

 רעדיוו יסָארעד ,טייקנדנוּבעגוצ יד ןפַאשעג ךיז טָאה ןָארַאג
 ןּוא לַאדעמ ןטשרע םעד ןעמּונעג טָאה רע .עלַא ןּופ עּביִל יד !

 :גייה סָאד ךיוא ,סַאלק ןיא ױעליש רעטסעב רעד ןייז רעדיװ טעוֶװ
 :רעביא םיא ןּוא םיא טימ ןלעטש טשינ ךיז ןעק רענייק ;רָאי עקיט
 גנעג עלַא ןיא ןטסכעה םעד רַאפ םיא ןענעקרענָא עלַא ,ןגייטש

 ,ןדנַאטש

 ןיא ,קיטַאמַארג ןיא ,קיטעמטירַא ןיא רעטשרע רעד זיא רע
 :יױעדנּוװ ַא טָאה ,ץלַא קּוק ןטימ טײטשרַאפ ;ןענכייצ ןיא ,ןעגנוּביא

 ערעל יד ןּוא ,ןייא טכייל רעייז םיא ךיז טיג ץלַא ,ןֹורּכז ןכעל'-
 רערעל רעד םיא טָאה ןטכענ ,לכעליּפש ַא יװ סיוא םיא טעז
 :טגָאזעג ױזַא

 עשו-ימַאּב ,טקנעטַאּב טָאג ךיד טָאה תֹונּתִמ עסיורג טימ --
 ,ןקיסעלכַאגרַאפ טשינ ייז טסלָאז יד זַא ,רָאנ ךיד

 עקיזַאד יד ןּוא ,עכױה ַא ,סקּוװ ענייש ַאזַא ייצרעד ןוא
 ,טכייל ױזַא זיא רע ןּוא ! רָאה עטקָאלעג ןצנַאגניא ענידנָאלּב עגייש
 .גרַאּפשנָא ךיז ,קנאּב ַא רעּביא רעבירא טגנידּפש רע זַא ,קזעפ ױזַא -

 ּוליֿפַא ןיוש ןעק רע ,טנַאה ןיא טימ רָאנ ןיולּב ריא ןָא קיד !

 | ,ךיוא ןטכעפ
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 ןּוטעגנָא טייג ,ןּוזַא סרחֹוס ַא זיא ,רָאי ףלעווצ טלא זיא רע

 ,רעשירפ ַא קידנעטש ,ךעלּפענק עטדליגעג טימ עזּולּב רעיולפ ַא יא;
 רע טפלעה סענעמַאזקע יד ַאּב ,ןדעי ּוצ ךעלפעה ,רעכעליירפ ַא

 רענייק לָאמנײק ךָאנ טָאה'ס ןּוא ,רָאנ ןעק רע סָאװ טימ ,ןדעי ּוצ-

 סעּפע םיא רעדָא ,םיא ּוצ טכעלש ןייז ּוצ טַאהעג טשינ הפצּוח יד

 | .ןגָאז ּוצ טרָאװ טכעלש ַא;

 ןעק יניטַאװ ,םיא ףיוא טּורק ןקּוק יטנַאיפ ןּוא סיּבַאנ זיולּב

 טשינרָאג ךיז טכַאמ רעּבָא רע .ןטלאהַאּב טשינ ליפעג-האנק ןייז

 .סעלַא םעד ןּופי

 ,טנַאה רעד ַאּב ןַא םיא ןעמענ ןּוא םיא ּוצ ןעלכיימש עלַא

 יד ןעמענּפָא קנעּב יד ןשיװצ טייג רע ןעװ ,םערָא םַאּב רעדָא

 עכלעוו ,רענייז גנּוגעװַאּב רעראּבקנַאד רעקיזָאד רעד טימ ,ןעגנּוּביא
 .צטרירטסּוליא סעגעלַאק ענייז טיג רע .טגָאמרַאפ ןיײלַא רע רָאנ-

 ,םייה רעד ןיא טינּוקַאּב ןזילַא רע סָאװ ,ץלַא ,ןעגנּונכיײצ ,ןלַאנרּושז |

 .ַאק ןּופ עלעּפאמ ןייש א טכַאמעג רע טָאה קישטירּבַאלַאק םעד
 .קידנעלכיימש ,דָאנ טָאה רע סָאװ ,ץלַא טלייטעצ רע ןּוא ,עירּבַאל
 קידנכַאמ טשינ ןּוא ,רעה רעסיורג ַא יװ ,ק'טּומסיורג ױזַא ייּברעד |

 ,םענייק ןשיווצ .קולח ןייקי

 טשינ ךיז ןּוא ןייז ּוצ חנקמ טשינ םיא ךעלגעמ טשינ זיא'ס
 /,םיא רַאפ רעקירדינ סעּפע טימ ןליפ ּוצ

 ליפ ןּוא ; הנקמ ,יניטַאװ יװ טקנוּפ ,ךיוא םיא ןיּב ךיא ןּוא
 ןעװ ,םיא ּוצ ליפעג טכעלש ַא סעּפע ,טייקרעטיּב ַא סעּפע וליפַא;
 ןּוא ,םייה רעד ןיא סעיצקעל יד ַאּב ךימ רעטַאמ ןּוא ץיז ךיא

 ,ןטסעּב םּוצ יו ,טכַאמעג ץלַא ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,טכַארט ַא ביג

 עלּוש ןיא רָאנ םּוק ךיא זַא רעּבָא .גנוגנערטשנָא רעטסדנימ רעד ןָא |
 ןּוא ;טנגיזַאּב יװ ,ךעליירפ יװ ,זיא רע ןייש יװ ,עזרעד ןּוא ןײרַא:
 .על םעד ףיוא טרעפטנע רע רעכיז יװ ,קיטכירפיוא יז ,רעהרעד:

63 



 ןּביל עלַא יװ ןּוא ,עלַא ּוצ ןיא רע ךעלפעה יװ ןוא ,ןגָארפ סרער

 עקיזָאד סָאד ,טיקרעטיּב עקיזָאד יד טדניוװשראפ טלָאמאד ,םיא

 סָאװ ,ךימ םעש ךיא ןּוא ,ץרַאה ןיימ ןּופ ליפעג עטכעלש עצנַאג

 הדסּכ ןײז טלָאװעג סלָאמַאד טלָאװ ךיא .טליפעג יוזא ּבָאה ךיא

 ןעמַאוּוצ םיא טימ טלָאװעג טלָאװכ .םיא ןופ טגָאג ,םיא ןּבעל

 ןּביג עמיטש ןייז ןּוא טראוונגעג ןייז ; ןייגכרוד עלּוש עצנַאג יד

 .ךיירפ ,טעּברַא רעד ּוצ ןליוו ,טּומ ּוצ רימ

 עכעלשדוח יד ןּביירשוצרעביא ןּבעגעג םיא טָאה רערעל רעד

 יטיוא עניילק יד, :ןרעװ טניילעג ןגרַאמ ףרַאד עכלעוו ,גנולייצרעד

 יףמרעדניא טנײה יז טָאה רע ?.עידרַאצמַאל ןיא גנולײטּפַא:רימש

 ןשידלעה ןקיזָאד םעד ןּופ טרירעג ןעוװעג זיא ןּוא ןּבירשעגרעביא

 ,טכייפ ןגיוא יד ,טמַאלפעצ ןעװעג םיא ַאּב ןיא םינּפ סָאד ;לַאפױצ

 לדייא יװ ןּוא ,ןיש יװ ןּוא .טרעטיצעג םיא ןּבָאה ןפיל יד ןּוא

 . ,םיא ףיוא טקוקעג יווא ּבָאה ךיא ןעװ ,ןעזעגסיוא רימ רע טָאה

 ףגייא ןּוא קיטכירפיוא םיא ךיא טלָאװ טייקנדירפוצ ַא רַאפ סָאװ טימ

 :טגָאזעג ןײרַא ןגיוא יד ןיא ךַאפ

 !ףײמ רַאפ טרעװ רעמ ךס ַא םעלַא ןיא טסיּב ּוד ,יסָארעד --

 ףיז ץעש ךיא !רימ טימ ףײלגרַאפ ןיא ,ןַאמ רעטְכַע ןַא טסיב +ז

 ! ךיד רעדנּוװַאּב ןּו

6 9 4 8 4 9 4 2 4 4 8 4 6 

 ,גנולײטּפָא-ריּפשסיוא רעידרַאּבמָאל עניילק יד

 ,ֿגנולײצרעד עכעלש דוח

 ןופ גנּוײרּפַאּב רעד רַאפ המחלמ רעד תצשּב ,רָאי 1859 ןיא

 ןַאס ןּוא אנירעפלַאס רעטנוא טכַאלש רעד ךָאנ דלַאּב ,עידרַאּבמַאל

 ןּבָאה רענעילַאטיא יד ןּוא ןזיוצנַארּכ יד רעכלעוו ןיא ,ָאגיטרַאמ

 עגיילק א ןגרָאמירפ-יגוי םענייש א ןיא זיא ,רעכיירטסש יד טגיזַאּב
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 ינייא ןַא טימ טירט-ַאּב:טירט ןטירעג ַאזולַאס ןּופ רעטייר גנולײטּפָא

 ,עיצױַאּפ רעכעלדנייפ רעד ןּופ גנוטכיר רעד ןיא עלעגעטש ןעמַאז

 ,םּורַא טנגעג יד םַאזקרעמפיוא קידנכַארטַאּב

 -כַאװ א ןּוא ריציפַא ןַא טריפעגנָא ןּבָאה גנולײטּפָא רעד טימ

 ןַא טימ ךיז רַאּפ טייוו טקּוקעג ןּבָאה רעטייר עלַא ןּוא ,רעטסיימ

 .נטכער ,שינעגייוושליטש .רעקידנעטשלָאפ ןיא ,קילּב ןטגנערטשעגנַא

 :עסקַאװעגנָא םעד רעטנּוא ןיפ ןעזרעד ּוצ עגר עדַאיל ַא ךיז קיד

 ,רעכיירטסע יד ןּופ ןרידנַאמ עקידנעַארג-ךיז יד רעּפַא-סנירג םענ

 זיא סָאװ ,לזייה ןשיפרָאד םעניילק ַא ּוצ ןעמּוקעגנָא יז ןענייז ױזַא

 .עג זיא'ס ןכלעװ רַאפ ,רעמייּב-עּברעװ טימ טלגנירעגמּורַא ןעוועג

 רעטעמ ַא טימ קידנצינש ,רָאי ףלעװצ ןּופ רשפא לגנּוי ַא ןענַאטש

 ןכַאמ טלָאװעג ,סיוא טזייװ ,ךיז טָאה רע ןכלעוו ןּופ ,ל?גייווצ ַא

 לזייה ןּופ רעטסנעפ ןטנפעעגפיוא םעד ןּופ .ןקעטש ןקיטַאלג ַא

 זיא קיניײװניא רעּבָא ,ןָאפ עקידנרילַאק-יירד ַא טעײװעגסױרַא טָאה

 "יוװניא יד ןענייז ,ןַאפ יד קידנגעהסיורַא .יעוװעג טשינ רענייק

 | ,רעכיײרטסע יד רַאפ ארֹומ סיוא ,ןפָאלטנַא רעכיז רענ
 .עגקעװַא לגנּוי סָאד טָאה ,ןטסירעלַאװַאק יד קידנעעזרעד

 *עג ויא סָאד ,לטיה טָאד ןעמּונעגּפָארַא ןיא לגייווצ סָאד ןפרָאװ

 עָאלּב עסיורג טימ ,םינּפ טנערּבעגּפָא ןַא טימ לגנּוי ןייש ַא ןעוו

 טָאה דמעה ןטנפעעצ םעד ךרּוד ןּוא ,רָאה עגנַאל על;ה טימ ,ןגיוא

 ,טסּורּב עטעקַאנ ןייז ןעזעגסױרַא ךיז

 -- טגערפעג ריִציפֲא רעד טָאה -- ?ַאד ּוטסּוט סָאװ --

 ןפָאלטנַא טשינ ּוטְסיִּב סָאװרַאפ -- .דרעפ סָאד קידנטלַאהרַאפ

 ? ןרעטלע ענייד טימ ןעמַאזּוצ

 +עג לגנּי סָאד טָאה -- ןרעטלע ןייק טשינ ּבָאה ךיא --

 ּוט סָאד ,ךימ טסייה ןעמ סָאװ ,םֹותי ַא ןיּב ךיא -- ,טרעפטנע

 ,המחלמ יד ןעז ּוצ ידּכ ,ךיא ןיּב ָאד ןּבילּבעג ןּוא ,ןיא
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 { רעכיירטסע ןייק אד ןעועג טשינ טסָאה ןּוא

 .ןעזעג טשינ ךיא ּבָאה געט יירד ןיוש ,ןייג ---

 ןיפ ןעגנוױּפשעגּפָארַא ,עלייוו ַא טכַארטעג טָאה ריציפָא רעד

 יעג ןענייז ײז יװ יזַא רענלעז ענייז קידנזָאלרעּביא ןּוא ,דרעפ

 יעגנײרַא רע זיא ,אנֹוש ןּופ טייז רעד ןיא טיירדעגסיוא ,ןענַאטש

 ןפיוא טעשטּפַארגעגּפױרַא ךיז טרָאד ןּופ ןּוא ,עלעזייה ןיא ןעגנַאג

 טנעקעג ןעמ טָאה ךַאד ןּופ .סקירדינ ַא ןעוועג זיא זיוה סָאד .ךַאד

 .טנגעג רעסטנָאנ רעד ןּופ לקיטש ןיילק ַא זיולּב ןעו

 ָאד קידנקוק ,עלייוו ַא טכַארטעג רעדיװ טָאה ריציפָא רעד

 ףיוא ָאד ,לזיה סָאד טלגנירעגמּורַא ןּבָאה סָאװ ,רעמייב יד ףיוא

 טָאד ןוטעג גערפ ַא קנילצולּפ רע טָאה םעדכָאנ ,רעגלעז ענייז

 ;לגבױל

 ?ןגיוא עטּוג טסָאה ּוד !רעניילק ,רָאנ רעה --

 לעװ ךיא -- .טרעפטנעעג לגנּי סָאד טָאה -- ?ךיא --

 .. .ןעזרעד לגיופ ַא טסרָאיװ ַא ףיוא

 ץיּפש ןקיזָאד םעד ףיױא טנעקעג ךיד טסלָאװ ּוד ןּוא --

 ןפַאכּפױרַא םיוּב

 טיצ ...?ךיא -- !םיוּב ןקיזָאד םעד ןּופ ץיּפש ןפיוא --

 ! ןװיוא ךיא ןיב טּונימ עּבלַאה ַא

 !טרָאד ןּופ טעז ןעמ סָאװ ,ןגָאז טנעקעג רימ טסלָאװ ןּוא --

 .יי!דרעפ ,ןטענגַאּב עקידנשטשילב ,ּביױטש סנקלָאװ !טרָאד ָא

 .ןענעק ּוצ טַאחעג טשינ ָאד ךיא טלָאװ סָאװ --

 ?הבֹוט רעקיזָאד רעד רַאפ ּוטסליװ סָנװ ןּוא --

 ןּוא טרזחעגרעּביא לגנוי סָאד טָאה -- ּוליװ ךיא סָאװ --

 .ףלעוװ ּוצ ןיא ּבָאה סָאװ ךיא ליוו טשינרָאג -- .ןּוטעג לכיימש ַא
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 ןּוטעג טשינ סָאד ךיא טלָאװ ןּבַאװש יד רַאפ ,סנקירעּביא ןּוא=
 ַא ךָאד ןיב ךיא !ערעזדנּוא רַאפ רעּבָא ,טלעג םוש ןייק רַאּפ-
 | ,רעידרַאּבמָאל *

 !ףױרַא לענש עשז:ןירק .טּוג --

 ,. .ןֿפרַאװּפָארַא ךיש יד רָאנ לעו'כ דלַאּב --

 .עברעװ רעד ןּופ םַאטש םעד ןעמּונעגמּורַא ןּוא ןײרַא זָארג ןיא לטיה סָאד ןפרָאװעגּפָארַא ,ןזיוה יד רעטנּוא קעסַאּפ םעד ךיז ןגיוצרַאפ ,ךיש יד ןוטעגסיוא טָאה רע
 ,ןרָאװעג ןעמּונעגמורַא דחש ! ןקידקנילצולּפ ַא ןּופ סעּפע טלָאװ רע יװ ,ןטלַאהנייא םיא קידנלעוו : ,ןּוטעג יירשעג ַא ריִציִּפָא רעד טָאה -- ...!קנּוטכַא ביג --

 / ,ןגיוא עָאלּב ענייש ענייז ט מ קידי .נגערפ ןּוטעג קילּב ַא ןּוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה לגנּוי סָאד
 ,רעטייו ךירק ' --- ,טגָאזעג ריציּפָא רעד טָאה -- טשינרָאג ,ןיוש טשיגרָאג --

 .םיוּב ןפיוא ץֵאק ַא יװ טעּפַארדעגּפױרַא ךיז טָאה לגנּוי סָאד
 ,רענלעז ענייז ּוצ ןּוטעג יירשעג ַא* סלָאמַאד ריציפָא רעד טָאה -- ! ךיז רַאפ סיױרָאפ ןקּוק --

 | ,ךייה רעד ןיא ןעזעגי :םיוא רע טָאװ ןיילק יוזא ,ןעזנָא טנעקעג םיוק םיא טָאה ריצי .יִמָא רעד .דלָאג ןּופ יװ ןעזעגסיוא טָאה רע זַא ,ּפָאק ןלעה ןייז רעּביא ןסָאועג ךיז קידנלַארטש ױזַא טָאה ןּוז יד ןּוא ,טסּורּב רעטקעדענפיוא ןַא טימ ,רעטעלּב יד ןּופ שענעטכידעג ןיא ןענַאטשעג ; רע ןיא ,עלעגייווצ ןטסכעה ןָא טעּפעשטעגנָא .ץיּפש עמַאס ןפיוא : ןעװעג רעניילק רעד ןיוש זיא םּורַא טּונימ עכעלטע ןיא



 טסגעק ּױד רעטײװ סָאװ !טײװ ,קּוק ךיז רַאפ ךיילג ---

 .םיא ּוצ ןגירשעגפיורַא רע טָאה -- ! רַב

 טָאה ןעז ּוצ רעטעּב ידּכ ןּוא ,טרעהרעד טָאה לגנוי סָאד

 77 ןּוא םיוּב ןּופ טנַאה רעטכער רעד טימ טוָאלעגּפָא ךיז יוצ

 וו רעד רַאפ ןרעטש ןרעביא ןביוהעגפיוא

 .טגערפעג ריציפָא רעד טָאה --- ?טרָאד ּוטסעז סָאװ --

 .רַאפ ןּוא ,םיא ּוצ ןגױגעגּפָארַא לסיּב ַא לגנּוי סָאד ךיז טאה

 ףמיטש יד ןַא ,טנאה רעד טימ טייז ןייא ןּופ ןּפיל יז קידגלעטש

 :טרעפטנעעג רע טָאה ,ןײגּפַארַא רעסע3 ?ָאז

 .ךַאילש ןטיירב ןפיוא רעטייר ײוװצ --

 ? טייוו --

 ,ליימ עּבלַאה ַא רשפא ןייז טעוו'ס ---

 ? ךיז ןגעװַאּב יז --

 .ןייטש ןייז . ,ןייג ==

 סגערפעג ריִציפָא רעד טָאח -- ?ּוטסעז ךָאנ סָאװ ןּוא ---

 !טטכער דניצַא קּוק -- ןגייוושליטש עלייוו א ךָאנ

 טָאה ךָאנרעד ,סטכער טיירדעגסיוא ךיז טָאה לגנּוי סָאד

 ;טגָאז) ג רע
| 

 ןשיװצ סעּפע טעשטשילב שזַאטנעמצ ןּופ טייוו טשיג ---

 .. ןטענגאּב יװ ױזַא סעפע .. ,רעמייב יצ

 ?ּוטסעז ןשטנעמ ןּוא --

 .ןרָאק ןיא ןטלַאהַאּב יאדװַא ךיז ןּבָאה ייז ,ןייג --

 רעכלעװ ,ליוק ַא ןופ ףייפ א טרעהרעד ךיז טָאה קנילצילּפ

 ןרעטניה טייװ ץיגרע ,ךייה רעד ןיא טפּול יד קידנדיינשכרוד ,זיא

 .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיוה
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 ײרששג ַא ריִציפָא רעד טָאה -- !לגנּוי ,ּפָארַא ךירק --
 !טשינרַאג רעמ ןיֹוש ליװיכ !ןעזרעד ךיד טָאה ןעמ -- ןוטעג
 | ּפָארַא ןיוש ךירק

 .ּמַארַא ?גנּוי סָאד טָאה -- ארֹומ ןייק טשינ ּבָאה ךיא זַא --
 | .ןגירשעג

 -- טרוחעגרעּביא ריִציפָא רעד טָאה -- !ּפָארַא ךירק --
 | ? סקניל ּוטסעז סָאװ ןּוא

 ? סקניל --

 ! סקניל ,ָאי --

 רעקניפ רעד ןיא ּפָאק םעד טירדעגסיוא טָאה לגנּוי סָאד
 ַא ךָאנ ,ףייפ רעטײװצ ַא טָאה רעּבָא עגר רעד ןיא ,ןײרַא טייז
 לגנוי סָאד ,טפּול יד ןטינשעגכרוד לסיּב ַא רעקירדינ ןּוא ,רערעפרַאש
 ,ןּוטעג לסיירט ַא ןצנַאגניא ךיז טָאה

 ,רימ ןיא ןליצ יז -- ןפּורעגסױא רע טָאה -- !לווייט םּוצ --
 , ,.טָא ,טָא ןגיולפעגכרּוד זיא לכעלייק סָאד . . .לגיופ ַא ןיא יו טקנוּפ

 :ַאב ריציטַא רעטגערעגפיוא רעד טָאה -- !ּפָארַא ךירק --

 ,ןוטעג יירשעג ַא שירעלעפ

 .עג ?גנּוי סָאד טָאה -- !ןכירקּפָארַא דלַאּב לעװ ךיא --
 טעּב'כ ,טעּפעשטרַאּפ גײװצ ַא ןָא רָאנ ךימ ּבָאה'כ -- .טרעפטנע
 ..1ןסיװ טלָאװעג רעה רעד טָאה סקניל ףיוא ,רעה םעד

 ריציפַא רעד טָאה -- !ּפָארא ךירק רעּבָא ,סקניל ףיוא --
 | ,ןגירשענ

 ךיז ,טדערעג רעטײװ לגנּי סָאד טָאה -- סקניל ףיוא --
 טכַאד -- ןיירג טײז רענעי ןיא טסּורּב רעד טימ קידנעיירדסיוא
 ,..זיא לרעטסיולק סָאד ּוװ ,טרָאד ...עו ךיא זַא ,רימ ךיז



 ?ףושעג לסיירט ַא ףייפ םענעגּושמ ַא טימ טָאה ליוק עטירד ַא
 .ּפָארַא ןעולפ ןּבױהעגנָא לגנּוי סָאד טָאה קנילצּולּפ ןּוא ,טפּול יד
 ןטימ ןלַאפעגּפָארַא רע זיא ךָאנרעד ,ןגייווצ יד ןָא ךיז קידנּפאכנָא
 ,סמערָא עטײרּפשעצ טימ ןּוא ּפָארַא ּפָאק

 .יירּפשוצ ,ןגירשעגסיוא ריציפָא רעד טָאה -- !לוייט םּוצ --
 .םיא ּוצ קידנעג

 יטימ ,?ױרַא םינּפ ןטימ ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא לגנּוי סָאד
 ,ןײזטסּוװַאּב ןָא ,טנעה ענעפרָאװעצ-טיירּב

  ףעקניל ןיז רעּביא טלזירעג טָאה טּולֹּב עלערינש ןיד ַא
 ןוש ןענייז רענלעז ייוװצ ןּוא רעטסײמכַאװ רעד ןּוא .טסּורּב טייז
 :נייא ךיז טָאה ריציּפָא רעד ,דרעפ יד ןּופ ןעגנּורּפשעגּפָארַא טַאהעג
 .םיא טָאה ליוק-ןסקיּב ַא -- דמעה סָאד לגנּוי םעד ןסירעצ ,ןגיוּצעג
 ,גניל עקניל יד טרעכעלעגכרּוד

 .,ןּומעג יירשעג ַא ר ציפָא רעד טָאה -- .טשינ טּבעל רע --

 *עג רעטסײמכַאװ רעטלַא רעד טָאה --!טּבעל רע ,ןיינ--
 .טרעפטנצ

 / .-צג ריציפָא רעד טָאה -- !עלעגנּוז קיטכיט ,םירָא ךַא --
 ! ךיד קראטש !ךיד קדַאטש -- .טגָאז

 "םיא ןּוא ,ףךיד קרַאטש :טגָאזעג ױזַא טָאה רע תעשּב רָאנ
 לגנּי סָאד טָאה ,דנּוװ יד לכעלײשטַאפ ןייז טימ ּוטקּורדענּוצ
 .ןּברָאטשעג זיא רע ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ןּוא ןגיוא יד טכַאמעגּוצ

 .,יײװ ַא םיא ףיוא טקוקעג ןּוא ןרָאװעג ךיילּב זיא ריציפָא רעד
 .טגײלעגקעװַא זָארג ןפיוא ךייוו ּפָאק םעד םיא רע טָאה ךָאנרעד על
 .+ ..טקּוקעג רעדיװ ןּוא םיא ןּבעל ןייטש ןּבילּבעג ,ןּביוהעגפיוא ךיז

 :טקּוקעג ךיוא ןּבָאה רענלעז ייווצ יד ןּוא רעטסײמכַאװ רעד
 ףענלעז עקירּביא יד . . .ךעלגעװַאּבמּוא קידנעייטש ,לגנוי ןסיוש

 ,אנֹוש ןּופ גנוטכיר רעד ןיא ןעװעג טיירדעגסיוא ןענייז
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 ריציּפָא רעד טָאה --- ! דניק קיטכיט םירָא ! עלעגנּוי םירָא --
 ,טרזחעגרעּביא קיטעמוא

 ןּופ ןעמּונעגסױרַא ,זיוה םּוצ ןעגנַאגעגּוצ רע זיא ךָאנרעד
 ,ריא טיִּמ טקעדעגרעּביא ןּוא ןָאפ עקידנרילָאקירד יד רעטסנעפ
  ןּפָא קידנזָאל ,לרעּפרעק עטיוט עגיילק סָאד ,ךּוט:טיוט ַא סימ יװ
 :רַאפ ןּבעל טגײלעגקעװַא טָאה רעטסײמכַאװ רעד .למינּפ סָאד רָאנ
 ןטצינשעגּפָא-ּבלַאה םעד ,?טיה סָאד ,ךעלכיש ענייז םענעּברָאטש
 ,לרעסעמ סָאד ןּוא ןקעטש

 ןפיט ןיא עליו ַא םיא ןּבעל ןענַאטשעג ךָאנ ױזַא ןענייז יז
 -כַאװ םּוצ טיירדעגסיוא ךיז ריציפָא רעד טָאה ךָאנרעד ,ןגייוושליטש
 | :טגָאזעג ןּוא רעטסיימ

 ,לָאטיּפש-דלעפ ןּופ ןגָאװ םעל םיא ךָאנ ןקיש ןלעװ רימ --
 ,ןּוט טכער ןייז רענלעז יד םיא ןלָאז .רענלעז ַא יװ ןלַאפעג זיא רע
 .היוול עשירעטילימ ַא ןּבָאה טעװ רע

 טנַאה רעד טימ ןפרָאװעגּוצ רע טָאה ,סָאד קידנגָאזּפָא --
 :ןּוטעג יירשעג ַא ןּוא םענעּברָאטשרַאפ םעד שיק ַא ןּפיל יד ןּופ

 | ! דרעפ ןפיוא --

 ,ןעלטָאז יד ףיוא ןעגנורּפשעגפױרַא עלַא ןענייז

 יקעװַא ןּוא גנונדרָא ןיא טרימרָאפ ךיז טָאה גנּולײטּפָא יד
 ,געװ ןטימ טזָאלעג

 רענעלַאּפעג רעניילק רעד ןיוש זיא םּורַא העש עכעלטע ןיא
 ,ןרָאװעג טרעַאּב שירעטילימ

 .ַאטיא עטשרעדעּפ יד ךיז ןּבָאה ןּוז רעד ןּופ גנַאגרעטנּוא ןטימ
 .טנַא-טיירּב ַא טימ סיּורָאפ ןקיר ןּבױהעגנָא סנטסָאּפ:ךַאװ עשינעיל
 טימ ,געװ ןרעּביא ןּוא ,אנֹוש ןּופ גנוטכיר רעד ןיא טנַארפ ןטלקיװ
 ,עירעלַאװַאק גנולײטּפָא יד ןטירעגכרּוד ירפרעדניא זיא סע ןכלעו
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  ײַאּב רעסיורג ַא ןעײר ייװצ ןיא סיורַאֿפ טקירעג דניצַא ךיז טָאװ

 שידלעה קירוצ געט עכעלטע טימ ןּבָאה עכלעוו ,ןרעילַאטערּב ןָאילַאט

 | ,ןישטרַאמ ןקיליײה ןּופ ךעלגרעּב יד ןעמּונרַאפ

 .גָאגרעד טַאהעג ןיוש ןיא ?גנוי ןופ טיוט ןגעװ העידי יד

 ךַאנ ןּבָאה יז רעדייא ,רענלעז עשידלעה עקיזָאד יד ּוצ ךיוא ןעג

 *עג ןיא סָאװ ,עלעגעטש סָאד ,רעגַאל ןקידרעלרפ רעייז טזָאלרַאפ

 .עלטע זולּב טייװ ןעװעג זיא לכײט םענילק םעד סיוגנעל ןפָאל

 ,לןייה םעניילק ןופ טירט עכ

 ןָאילַאטַאּב ןקיזָאד םעד ןּופ ןריציפָא יד ןעו --- רעבירעד

 יּוצ ןגעלעג ױזַא זיא סע יװ ,לרעּפרעק עניילק סָאד ןעזרעד ןּבָאה

 -- ןָאפ רעקידנרילַאקײרד רעד טימ טקעדעגוצ ,םיוּב םעד סנסיפ

 ךי טָאה יז ןּופ רענײא .ןדרעװש ערעײז ןגױּעגנָא יז ןּבָאה

 ,ןךעלעמילּפ עכעלטע ןסירעגּפָא ,לכײט ןּופ גערב םוצ ןגיוּבעגנייא

 ןפרָאװעגּוצ יז ןּוא ,ןסקַאװעג לָאצ עסיורג ַא ןיא טרָאד ןענייז סָאװ

 ןיא ױזַא ,ןרעילַאסערּב ערעדנַא דלַאּפ ךיוא ךיז ןּבָאה ,ןטיוט םעד

 ,ןפרָאװעגוצ ייז ןּוא ןעמולּב ןסירעג ,ןגיוּבעגנייא ,גנַאג

  לגנוי ןופ לרעּפרעק סָאד זיא םּורַא טּונימ עכעלטע ןיא

 רענלעז ןּוא ןריציפָא יד ןוא ,ןעמּולּב טימ טקעדַאּב ןצנַאגויא ןעועג

 ;טגָאזעג יוזא קידנעייג ןּבָאה

 ! רעידיַאּבנָאל רעניילק ,ָאװַארּב ---

 !לגנּוי ,טנגעזעג יז --

 ! רעקירָאהדלָאג ,טנגעזעג יז --

 ! םור רעד ןּבעל לָאז --

 | רענלעז רעניילק ,טנגעזעג ייז ---

 ןייז ןפרָאװעגּוצ םיא ןריציפָא יד ןּופ רענייא טָאה ָאד |

 םעד טשוקעג ןוא ןגיוּבעגנייא ךיז ןּבָאה רעדיװ ערעדנַא ,לָאדעמ
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 ןלאפעג ךָאנ ץלַא רדסּכ ןענייז ןעמולּב ןּוא ,לגנּוי ןּופ ןרעטש ןןטלַאק

 ףיוא ,לצרעה ןטקיטּולּברַאפ םעד ףיוא ,ךעלסיפ עסעװרָאּב יד ףיוא

 טלָאװ רע יװ ,ןעועגסױא טָאה רע ןּוא ,םענייז לּפעק ןלעה םעד

 ןקיזָאד םעד טימ ,ןָאפ רעד ןיא טעילּוטעגנייא ,זָארג ןפיוא ןפָאלשעג

 רע יװ . ,.רעקידנעלכיימש ַא ,רעליטש ַא ,םענייז לעמינּפ ןעקנסייוו

 םיא טָאה ןעמ סָאװ ,דֹובֹּכ םעד ,לגנּוי עמירָא סָאד ,טליפעג טלַאװ

 טָאה רע סָאװ ,ןעוװעג ןדירפּוצ טלָאװ רע יװ ,טיוט ןכַאנ ןּבעגעגּפָא

 ,עידרַאּבמַאל ןייז רַאפ ןּבעל סָאד ןּבעגעגקעװַא

 6 9 4 9 9 : . ג 5 9 9 6 9

 ,עעמירַא יד

 ,ןט529 םעד ,קיטסגיד

 רעניילק רעד יװ ,דנַאלרעטַאפ ןרַאפ ןנעל סָאד ןּבעגקצװַא

 ףרַאװ ;טסנידרַאפ סיורג ַא ויא סָאד ,ןּוטעג טָאה רעידרַאּבמָאל

 טנייה ,ןטסגידרַאפ עגיילק ןייק ךיוא ,רעניימ ןּוז ,קעװַא טשינ רעּבָא

 טרעקעגקירוצ ךיז ןּבָאה רימ ןעװ ,רימ רַאפ קידנעייג ,ירפרעדניא

 עכלעוו ,יורפ ףעמירָא ןַא רַאפ ןעגנַאגעגײּברַאפ ּוטסיּב ,עלֹוש ןּופ

 טָאה ןּוא ,דניק ךעלקנערק ,ךיילּב ַא ינק יד ףיוא ןטלַאהעג טָאה |

 ריא ןּוא ריא ףיוא ןּוטעג קוק א טסָאה ּוד .הבדנ ַא ןטעּבעג ךיד

 .ענעשעק ןיא טלעג טַאהעג טסָאה ּוד שטָאכ ,ןּבעגעג טשינרָאנ

 קיטליגכײלג ןייגוצייּברַאפ טשינ ךיד ןייװעג !דניק רעה

 ךָאנ ןּוא ;ריד ּוצ טנַאה יד סיוא טיצ עכלעװ ,טױג רעד  ייּברַאפ

 ּביג ,דניק ריא רַאפ ןשָארג ַא טעּב עכלעװ ,רעטּומ ַא ייּברַאפ ,רעמ

 ַא ביג ,קירעגנוה ןעװעג עלעציּפ סָאד זיא רשפא ;טכַארט ַא רָאג

 ןַאמרעד .יורפ רעמיֹרָא רעקיזָאד רעד ןּופ ןדייל יד ןגעו טכַארט

 .עג טסורּב רעד ןיא טלָאװ ץרַאה סעמַאמ רענעגייא ןייד יװ ,ךיד
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 ּבָאה ךיא ,קירנעה :ןגָאז טוּומעג לָאמַא ריד טלָאװ יז ןעװ ,טלּפַאצ

 ,טשינ טיורב לֵציּפ ןייק ּוליִפֲא ,ןגעווטענייד רַאפ טשינרָאג טנייה

 | / !רָאג ךיד ןַאמרעד

 טגָאז רע ןּוא ,ןעמירא ןַא ןשַארג ַא לָאמַא ּביג ךיא ןעוו

 ערעייא ןּוא ךייא ,טנּױעג טימ ןלָאצַאב טָאג ךייא לָאז -- :רימ

 -סיז ַא רַאפ סָאװ ןלעטשרָאפ טשינרָאג ריד וטסנעק -- !רעדניק

 יװ ןּוא ,רעטרעװ עקיזָאד יד ךָאנ ליפרעד ךיא ץרַאה ןיא טייק

 זַא ,רימ ךיז טכַאד סע ,ןעמירָא ןקיזָאד םעד ןיּב ךיא רַאגקנַאד

 ,גנַאל ףיא טנוזעג סָאד ּפַא תמאּב רימ טיה שטנּוװ רעקיזָאד רעד

 ךַא :טכַארט ןּוא םיהַא קירּוצ ךימ ךיא רעק ענעדירפּוצ ַא ןּוא

 ףיא יװ ,רעמ ךס ַא ןּבעגעג רימ טָאה רעמירָא רעקיזָאד רעד

 ! םיא

 ּױד זַא ,לַאמלייט ןליפ לָאז ךיא זַא ,דניק ןיימ ,ױזַא עשז-וט

 טייציוצ:טייצ ןּופ סױרַא םענ .עקיזָאד סָאד רימ טסשטגּוװ !ײלַא

 ןטלַא ןַא לָאמַא םיא ּביג ןּוא עלעטייּב ןיילק ןייד ןּופ ןשַארג ןכלעז

 םיורּב ןייק טשינ טָאה עכלעוו ,רעטּומ ַא לָאמַא ,ךיז רעיא ץֹוש ןָא

 . . .םֹותי ַא דניק ַא לָאמַא ,דניק ריא רַאפ

 ;דגיק ַא ןופ הבדנ רעד טימ רעייז ךיז ןעיירפ עמירָא יד

 רעדניק יד לייוו ,רַאפרעד ךיוא ןּוא ,טשינ ייז טקירדינרעד יז לייוו

 טשינרָאג ךיוא ךָאד ןגָאמרַאפ ייז ;ײז ּוצ ךעלנע סעּפע יװ ןענייז

 םּורַא עמירָא ליפ ױזַא קידנעטש ּוטסעז טסיזמּוא טשינ .סנגייא ןייק

 .עלּוש רעד

 יד רעּבָא ,תונמחר ןּופ טַאט ַא זיא ענעטקַאװרעד ןּופ הבדנ יד

 .טרעצ ַא סעפע יא ,תונמחר ןּופ טַאט ַא יא ןיא דניק א ןּופ הבדנ

 ןיז ןּופ יװ ,ױזַא סעּפע זיא סָאד ? ךימ טסיײטשרַאפ ,טייקכעל

 ,עלַעמּולּב ַא יא ,עלעשַארג ַא יא ןעמַאזַאּב ןלַאפעגסױרַא ןטלָאװ לטנעה

 רָאב ןיולּב -- ײז ןּוא ,ךעלקילג ןייז טסליװ ּוד זַא ,קנעדעג
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 ײװ ,רָאנ ןכערַאּב .רעגנּוה רַאפ ןּברַאטש טשינ ןלָאז יז זַא ,סָאד
 .ַאּפ ןּוא רעכיטכייר ליפ ױזַא ןשיװצ סָאװ ,זיא סָאד ךעלקערש
 ןּוא ,סעטערַאק ןרָאפ סע עכלעװ רעּביא ,ןסַאג יד ףיוא ,ןצַאל
 ןענעגעגַאג ןעמ ןעק ,טעמַאס ןיא טדיילקעג ןריצַאּפש רעדניק
 ןבָאה טשינ .ןסע ּוצ סָאװ טשינ ןּבָאה סָאװ ,רעדניק ןּוא ןעיורפ
 !לךעלקערש טשינ סָאד ןעד ןיא !רענײמ טָאג !ןסע וצ סָאװ
 ןייג סָאװ ,עגּולק ןּוא עטּוג עכלעזַא ךיוא ,ּוד יו ךעלגנּוי עכלעזַא
 תויח עדליװ יװ ,רעגנוה רַאפ טָאטש רעסיורג רעד ןטימ ןיא סיוא
 | !רּבדמ ַא ןיא ץעגרע

 .רַאּפ טשינ ּוטסלָאז ,רעניימ קירנעה ,לָאמנייק ,לָאמנייק ןיוש
 ריא קידנעגנַאלרעד ,טשינ ,יורפ רעקידנעלטעּב ַא רַאפ ןײגייּב
 !ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןשָארג ַא שטָאכ

 רעטּומ ןייד
 ר 8 א 9 9 ט / יש 6 6





 רעבמעצער



 העלדנעה רעד

 ,ןטעּביז םעד ,ללטש רענָאד

 וצ ןטעּברַאפ גָאט ןעיירפ ןדעי לָאז ךיא ,ליוו עטַאט ןיימ
 יַאֹּב יז ןופ ןכלעוו ןיילַא רעדָא ,סעגעלָאק עניימ ןופ ןצע:ע זדנוא
 ,ןענעקַאּב עלַא טימ רעטנעג ךיז ןפֹוא אֹוַא ףױא ןיא ,ןכיז
 ,לטנַאגעלע םעד טימ ,ןיניטַאװ טימ ןריצַאּפש ןייג ךיא לעװ קיטנוז
 ליטכיזרעפייא יזַא ןיא ןוא ןקעל ןייא ןיא סָאד ךיז טלַאה סָאװ
 רעד ,יפָאַאג ודנּוא ּוצ ןעמּוקעג זיא טנייה ןּוא ,ןיסָארעד ףיוא
 ,עניילק עכלעזַא ןּוא רעּברַאּפש ַא יו זָאנ ַא טָאה סָאװ ,רערַאד ,רעגנַאל
 םעלַא ןיא ךיז ןטלָאװ ייז יװ ,סיוא ןעז ײז זַא ,ךעלעגייא עפראש
 ,טרעיוּבעגניירא

 סָאד ןלייצ וצ םעניניא ץלא עבט ַא טָאה יפָארַאג רעד
 ןעלטנייוועג-עסיוא ךיוא ןָאק רע .ענעשעק ןיא טָאה רע סָאװ ,טלעג
 ןליפַא טעװ ןוא ,ןעמענּפָארַא ,ןּבעגּוצ ,רענניפ יד ףיוא ןענעכער ךיג
 ןּופ ןּוז ַא זיא רע .ןכַאמ לֹפּכ ןטסרעװש םעד לטעלּברעפיש ַא זָא
 ,עטַאט ועד טגָאז ,פיט רעלעניגירָא ןַא רעייז ןּוא רחֹוס-לאינָאלָאק ַא
 :רָאּפש ןגייא ןַא ןיוש טָאה רע ,ןשָארג ַא ּוצ ןשָארג ַא טּביולק רע
 ןייק לָאמניײק טעװ ,גרַאק זיא רע .עסַאקילּוש רעזנּוא ןיא עלעכיּב
 רעטנוא רעגניליש ַא ּפָארַא לַאמַא םיא טלַאפ ןּוא ,ןּבעגסיוא טשינ ןשַארג

 טשינ םיא טעװ רע זיּב גנַאלןכָאװ ןכוז םיא רע ןעק ,קנַאּב רעד
 טָאװ -- יסָארעד טגָאז -- עקַארס ַא יװ טּוש רע .ןעניפעג
 ,טעקליּפש ,סעקרַאמ עטלַא ,סרעדעפ ענעּבירשעגסױא :טניפעג רע

 רָאי ייווצ ןיוש טּבױלק רע :רע טלַאהַאּב ץלַא -- טכיל ךעלקיטש |

 ,יישרַאפ ןּופ ,קיטש טרעדנּוה רשפא ןיוש טָאה ןּוא סעקרַאמ-טסָאּפ

 ,רעטעּפש העדּב טָאה רע ןכלעוו ,םָאּבלַא ןסיורג ַא ןיא ,רעדנעל ענעד



 ןוא -- רעלדנעהכוּב ַא ןפיוקרַאפ ּוצ ,ןייז לּופ ןיוש טעװ רע זַא

 ,טסיזמּוא ןטפעה רעלדנעהכיּב ןקיזָאד םעד ַאּב רע ט:ּוקַאּב ליײװרעד

 לָאז ײז ,ןײרַא ּבלעװעג ןיא ךעלגנּוי םיא טגנערּב רע ליײװ
 .םיא יי ןפיוק

 רע טגדיָא גָאט עלַא ,ןעלדנַאה ןייא ןיא רע טלַאה עלּוׁש ןיא
 טר.ױרַאּב ךָאנרעד ןּוא ,ןפיוקרַאפסױא ,סעירעטָאל ,ןעגנוטייּב ןייא
 רע סָאװ .עקינײז סָאד ּפָא ליװ ןּוא ןטיּבעג ךיז טָאה רע סָאװ ,רע
 טליּפש רע .ריפ רַאפ ןפיוקרַאפ רע זּומ ,ןשָארג יײװצ רַאפ טפיוק
 עטלַא .טשינ לָאמ:ײק טליּפשרַאפ ןּוא ,ּפענק ןיא ,סרעדעכ ןיא
 טָאװ רע .ּבלעװעג-ןיטַאט ןּופ רחֹוס םעד רע טפיוקראפ ןעגגוטייצ

 ,ןטפעשעג ענײז עלַא טּבײרשראפ רע ןכלעװ ןיא ,עלעכיּב ַא
 | ,רסיח ןּוא רֹּבּוח טימ לֹופ זיא לטייז סעדעי ןּוא

 ,קיטעמטי-ַא רָאנ ןרעג עקַאט ךיז רע טנרעל עלוש ןיא
 רָאנ סע זיא ,לאדעמ ַא ןעמּוקַאּב ּוצ ױזַא ךיז טסייר רע ּביוא ןּוא
 ןיא טעליּב-גנַאגנייא ןטסיזמּוא ןַא ןּבָאה ליװ רע לי / ,רַאפרעד
 ,רעטַאעט-ןטענַאירַאמ

 .ךימ טלײװ רע ליײװ ,רע טלעפעג רימ
 .סױרַא ןּבָאה רימ ,לדנאה ַא ןיא טל ּפשעג ךיז ןּבָאה רימ

 כָאה ךיא .גָאװ יד ןּוא ןטכיװעג יד רעמאק-זייּפש ןּופ ןעמוקַאּב
 זײרּפ יד יױזַא טסײװ רע יװ ,ןרעדנּוװּפָא גּונעג טנָאקעג טשינ ךימ
 ,ןעמענ ּוצ ךַאז עדעי רַאפ לפי ױזַא טסײװ רע יװ םעלַא ןּופ
 טכַאמ רע טקישעג יװ ןּוא ,גָאװ רעד ףױא ױזַא ךיז ןעק רע יװ
 זַא ,טגָאז רע .רחֹוס רעסיורג ַא יװ טקנּוּפ ,ךעלעטייב ענעריּפַאּפ
 ןענעפע דלַאּב ךיז רע טעװ ,עלֹוש יד ןקידנע טעװ רע רָאנ יװ
 זָאה ןײלַא רע ןכלעװ ,לדגַאה םעײנ ַא רָאג סעפע ,לדנַאה ַא
 יא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעװעג ןדירפּוצ רעייז זיא רע .טכַארטעגסױא
 ;טנָא עג דלַאּב רימ טָאה ןוא ,סעקרַאמ עשידנעלקיוא לסיּב ַא ןבעגעג
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 ןגָאה רימ ןעװ -- "יז ןלָאצ ןרענַאיצקעלַאק יד לפיוװצ

 יד טנײיל הע יװ ,טכַאמעג עטַאט רעד ךיז טָאה ,שליששעג ידיו

 יצו:ניא ןּוא טלכיימש ,טרעה רע זַא ,ןעזעג ּבָאה ךיא רָאנ ,גנוטייצ

 ,םיא טימ ךיז טריסער

 ןייז טימ סענעשעק עטקַאּפעגנַא:לופ רע טָאה קידנעטש ןוא

 קירגעטש זיא ןוא ,לטנַאמ ןעגנַאל ןייז טימ ּוצ יז טקעד ןּוא ,הרוחס

 ןטסרצמ םּוצ רעּבָא ,רחֹוס ַא יו טקנוּפ ,טעװַאהרַאפ ןֹוא טרשביושעצ

 ןייז זיא גנולמַאז עקיזָאד יד .סעקרַאמ ענייז ןיז ןיא םיא ןגיל

 טַאהעג טלָאװ רע יװ ,ריא ןגעוו םענייניא ץלַא טדער רע ןּוא ,וצֹוא

 רענקס םיא ןפיר םירבח יד .ןנצש':אמ ץנַאג ַא ריא ןופ ןכַאמ 1

 ליײװ ,ּביל םיא ּבָאה ךיא !טשינ טרָאד סייוװ יא ,קינטנעצַארּפ ןּוא

 ּטױא רימ טעז רע .םיא ןּופ סיוא ךימ ךיא ןרעל ךַאז ןייא טשינ

 ,ןַאמ רעתמא ןא "וו

 5ד טלָאװ רע זַא ,טגָאז ,ןּוז סרעלדנעה-ץלַאה םעד ,יטערָאק

 .עטָארוצּפָא ידּכ ּוליפַא ןּבעגעגקעװַא טשינ ענייז סעקרַאמ עקיזָאד

 סָאד טּבײלג עטַאט ןיימ רעּבָא ,רעטּומ ןייז ןּופ ןבעל סָאד ןעוו

 ,טשי

 ןקיזָאד םעד ןגעװ גנוניימ ןייד טימ ּפָא ךָאנ ךיד טלַאה --

 עסואימ ַא טָאה רע ,תמא - .טגָאזעג רימ רע טָאה -- ?גנּוי

 .ץרַאה ַא ךיוא רעּבָא טָאה רע ,טפַאשנדייל
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 .ט יי ק טס ּוּפ

 ,ןטי5 םעד ,קיטנָאמ

 ןעצלַא רעילָאװיר יד ןיא ןריצַאּפש ןעגנַאגעג ךיא ןיִּב ןטכענ

 .לָאגסױרג יד קידנעײגכרּודַא ,רעטָאפ ןייז ןּוא ןיניטַאװ טימ



 טענַאשזד רעכלעװ ,םעד ,ןעידרַאטס ןעזרעד רימ ןּבָאה ,סַאג ענעד

 ּפולס ַא יװ ,ןענַאטשעג זיא רע .םיא טרעטש ןעמ ּביוא ,עלּוש ןיא
 ןגױא עטּבעלקעגניײא טימ ,גנּולדנַאהכּוּב רעד ןּופ רעטסנעפ ןרַאכ

 רע גנַאל יװ ,טסייװ רעװ ןּוא ,עטרַאק רעשיפַארגָאעג רעד ןיא

 וליפא ךיז טנורעל רע םירָאװ ,ןענַאטשעג ױזַא טרָאד ןיוש זיא

 -טנעעגּפָא גיינ ַא טימ םיוק זדנּוא טָאה רע .ךיוא סאג רעד ףיוא

 גנוי ריקיזָאד רעד ,טרעפ

 ליפוצ ּוליִפַא ןיוש ,ןּוטעגנָא ןייש רעייז ןעוועג זיא יניטַאװ

 -ןַאיפַאס עטיינעגסיוא:טיור ןיא ןעגנאגעג זיא רע .טעיורטכעגסיוא

 ןיא ,ןעלקַאה ענעדייז טימ ,עלעקרַאנעמ ןטּפָאהעג ַא ןיא ,ךעלעכיש

 ןּוא .ענעשעק ןיא לרעגייז ַא טַאהעג ןּוא ,עלעטיה ןצליכ סייװ ַא

 טָאה ךיז ןטלַאהסיורג ןייז רָאנ !ךיז ןּופ ןזָאלּבעג סָאד טָאה רע יװ

 ,ןּבעגעגנײא טשינ לָאמ סָאד םיא ךיז

 .ניה טיײװ  קידנזָאלרעּביא ןּוא עעלַא לקיטש ַא קידנפולּפָא
 רימ ןּבָאה ,ךעלעמַאּפ ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,רעטָאּפ םעד ךיז רעט
 -עג-ןדיישעּב א סעּפע ןּבעל ,קנַאּב רענרענייטש ַא ַאּב ןטלַאהרַאפ ךיז
 טרעטַאמעגּפָא ןייז ּוצ ןעזעגסיוא טָאה רעכלעוװ ,עלעגנּוי ןטדיילק
 רעכלעוו ,רעה ַא סעּפע ,ּפָאק םענעקנּוזעג ַא טימ טּורעגּפָא ךיז ןּוא
 קירּוצ-ןּוא-ןיה טיירדעג ךיז טָאה ,רעטָאּפ ןייז ןעװעג רעכיז זיא
 .עגרעדינַא ךיז ןּבָאה רימ .גנוטייצ ַא טניײלעג ןּוא םיוּב ןרעטנּוא
 ךיז ,לגנּוי םעד ןּוא רימ ןשיװצ טצעזעג ךיז טָאה יניטַאװ ,טצעז
 סָאד זָא ,טלָאװעג ןּוא טעיורטסעגסיוא זיא רע זַא ,טנַאמרעד דלאּב

 ןיוהעגפיוא רע טָאה .ןייז הנקמ ןּוא ןרעדנּוװַאּב םיא לָאז לגנוי
 ; רימ ּוצ טגָאזעג ןּוא סּופ ַא.

 .,.+ךעלעכיש עשירַאגנּוא עניימ ןעזעג טסָאה --

 םעד ןיא יװ ,רימ ןיא ןעגנַאגעג ליפ ױזַא טשינ םיא זיא סע
 -עג טשינ קילּב ןייק ּוליפַא טָאה לגנּוי סָאד רָאנ ןעז לָאז רע זַא ,ןטייװצ

81 



 ענעדייז יד קידנזייװ ןּוא ,סּופ םעד טזָאלעגּפָארַא רע טָאה ,ןפרָאװ

 קילּב ַא קי:גפרַאװ ,טגָאזעג רע טָאה ,עלעקרַאנענ ןייז ןּופ ןריגש

 עקיוָאד יד זַא ,לגנּוי ןּופ טייז רעד ןיא רעּכַא ןרעטש ןרעטנּוא ןופ

 ןשױטסױא יײז ליװ רע זַא ןּוא ,טשינ סעּפע םיא ןלעפעג ןרינש

 יז ףיא ךיוא רעּבָא טָאה לגנּוי סָאד .ךעלעּפענק ענעדלָאג ףיוא

 ,טקוקעג טשינ ןרינש

 :סױַא רע טָאה ,קידלודעגמּוא קרַאטש ןרָאװעג יניטַאװ ןיוש זיא

 ךעלעדער יד רימ ןזיוועג ןּוא טנפעעגפיוא םיא ,רעגייז ןייז ןגיוצעג

 טשיג ּפָאק םעד ּוליפַא טָאה רענעי רעּבָא .עלעקנישזּורּפס סָאד ןּוא

 ,ןּביוהעגפױא

 ,טגערמעג ךיא ּבָאה -- + רעבליז דליגעגרעּביא זיא טָאד --

 .דלָאג זיא סָאד -- טרעפטנעעג יניטַאװ טָאה -- ןיינ --

 ךלָאג ןּופ ןצנַאגניא טשינ ךָאד זיא לרעגייז סָאד רעּבָא --

 ןירעד ךָאד וּומ סע -- טרעפטנעעג םעד ףיוא םיא ךיא ּכָאה

 ,רעּבליז ךיוא ןייז

 וצ ידּכ ןיא .טרעפטנעעגּפָא רע טָאה -- , .! ןיינ רעּבָא --

 יז סָאד טקירעגרעטנּוא םיא רע טָאה ,ןקּוק ּוצ לגנוי סָאד ןטייג

 :טגָאזעג ןּוא םינּפ עמַאס ןרעטנוא לרעג

 ןופ ןצנַאנעא זיא סע ,תמא !קוק ַא ּביג . , ,ןײלַא גָאז --

 ? ךלָאג

 :ץרּוק טרעפטנעעג טָאה לגנּוי סָאד ןיא

 ,טשינ סייוו'כ --

 ַא רַאפ סָאװ -- .ןפורעגסיוא יניטַאװ טָאה -- !ַאה ,ָאה --

 ףעטַאפ ןייז ךיז טָאה ,טגָאועג סָאד טָאה רע תעשּב ןּוא
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 םעדכַאנ ןּוא ,עלעגנּויו םעד ףיוא עלייוו ַא טקוקעג ,טרעטנענרעדי

 :ןּוז םּוצ ןּוטעג:גָאז ַא לענשי

 רע טָאה ,רעיוא םּוצ םיא ךיז קידנגױּבנַא ןּוא -- ! גייווש --

 ! דנילּב ןיא רע -- ! ןּבעגעגוצ-

 ןּוא קנַאּב רעד ןּופ ןעגנּורּפשעגפױא קערש טימ זיא יניטַאװ

 ןעלּפַא ענייז ,עקַאט תמאּב ןּוא .םינּפ ןיא לגנוי םעד טקּוקעגנײרַא? |

 . . ,קילּב ַא ןָא ,קורדסיוא ןָא ,ענרעזעלג ןעוועג ןענייז

 ןיטש ןּבילּבעג ןּוא טמעשראפ ךעלקערש יניטַאװ ךיז טָאה

 הרע רעד ּוצ ןגוא יז קידנזָאלּפָארַא ,ןּפיל יד ףיוא טרָאװ ַא ןָא:

 :טצפיזעגסורַא רע טָאה םעדכָאב-

 רָעֹג -- .  טסּוװעג טשינ ּבָאה'כ . . ,רעייז רעױדַאּביּכ --

 ט:ָאזעג טָאה ,ןענַאטשרַאפ ץלַא טָאה רעכלעװ ,לגנּוי עדנילּב סָאד

 :לכיימש ןּביל ןּוא ןשילָאכנַאלעמ ַא טימי

 ! טשינרָאג טַאש סע ,ָא --

 רעּבָא טָאה רע ,רעטסוּפ ַא זיא יניטַאװ :ױזַא ךעלטנגייא זיא

 ןיק רע טָאה קירּוצ געװ ןצנַאג םעד .ץרַאה טכעלש ןייק טשינ

 ,ןוטעג טשינ לכיימש ןייא:

 9 'פ : 9 ג 4 9 + 9 9 9 6 9 06

 .ײינש רעטש רע רע ד

 ,ןט:10 םעד ,חבש

 ןזמּוקעג זיא סע !ילָאװיר ןיא גנעג-רעזצַאּפש ,טנגעזעג טייז

 זיא סע !ךעלגנּוי יד ןּופ טניירפ רעטּוג רעד זדנּוא ּוצ טסַאג ּוצ:
 | .!ײַנש רעטשרע רעד זדנוא ּוצ ןעמּוקעגג

 ,עכײװ ןיא ןלַאמעג רע ןיא ,ןָא טנװָא ןקיטכענ ןופ ןיוש
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 סע -- ,ןימַאזלַאב ןסייוו (ופ ךעלעמילּב יװ ;ךעלעצעלפ ?טיײרּב

 יה ,עלּוש ןיא ,ייפ רעד ןיא טנייה ןקּוק וצ ןעװעג 2ונעת א זיא

 .ןרעטסגעפ ייז ןּופ סענירטיפ ןּוא ןּביוש יד טישראפ ךַאּפ טימ טָאה רע

 ףױא ,דנעה יד ןּבירעג ךיז ןּוא טקוקעג טָאה רערעל רעד וליפֲא

 ךןליק .יד ןעגעװ קידנטכַארט ,ןעועג ןדירפוצ רימ ןענייז שלָא

 יא לדנעמיק ןפיוא רעייפפ ןגעװ ןּוא שטילג רעד ןגעװ ,יינש

 ,ןופרעד טכַאמעג טשינרָאג ךיז טָאה רָאנ יררַאטס ןייא .םייה רעד

 ףיז קידגרַאּפשרעטנוא ןוא לכיּב ןיא זַאנ רעד טימ טפיטעגנײרַא

 פאק םעד ןטסיופ עדייּב טימ

 א ראפ סָאװ !ןײגסױרַא םַאּב ןעוועג זיא ךעלרעה יװ ןּוא

 ,קידנטעיירש ,סַאג עד רעביא טגָאיעג ךיז ןנָאה עלַא ! גנולײװרַאפ

 .ֿבײרַא ןֹוא ןליוק קידנּבעלק ,יינש סעשטטרָאג עלופ קידנעמעננָא

 בא ךעלטניה עגײלק יװ ,ינש סעּפוק יד ןיא ךיז ץידנפיַאװ

 ,רעסַאװ

 ףַאפ טרַאװעג ןבָאה עכלעו ,ןרעטלע יד ןופ ןלַאסױַאּפ יד

 ןטנַאיצילימ יד ןּופ סעקסַאק יד ןּוא סייוו ןעוועג ןענייז עלוש רעיז

 ףשאט.רע;יּב ערעזדנוא ףיוא ןענייז םּורַא עגר ןייא ןיא ;סייװ

 ןּופ ןרָאװעג עגושמ ןטלָאװ רימ יװ ,עלַא רימ ןּוא ,ןרָאװעג סייוו

 'ףעכלעװ ,רעכיײלּב רעד ,ןּוז סלַאוָאק םעד ,ישָאקערּפ ּוליפַא .דיירפ

 יָאר ּוליּפַא ,טעשטַאכָאכעצ ךיוא ןיז טָאה טשינ לָאמנײק טכאל

 יבוא ןּופ םעניילק םעד ץעװעטַארעגּפָא טָאה רעכלעװ ,רעד ,יטעּב

 ךעגנורּפשעג זיא ,רעקנעמ'רָא רעד ,רע וליפַא ,דעּפַא סּוּבינמָא ןרעט

 | ,סעילּוק ענייז ףיוא

 ןּבעל ןייז ןיא לָאמנייק ךָאנ טָאה רעכלעוו ,רעירּבַאלַאק רעד

 +םיא ןופ טשטעװקעגנעמַאזּוצ ךיז טָאה ,ןעזעג טשינ יינש ןייק

 'יוצד ,יסָארל .ןלַאטּפָאש טסע ןעמ יװ ,ןסע ןּבױהעגנָא ןּוא לכעלייק ַא
 ףױא ,שַאט-רעכיּב ןלופ ַא טקַאּפעגנָא ךיז טָאה ,ןּוז סגירעלדנעה-ןירג

4 



 ,רעטכעלעג רַאפ ןרָאװעג טעקנעּפעצ טשינ רעיש רימ ןענייז לרעיומ

 זדנּוא ּוצ ןעמּוק לָאז רע ןטעּבראפ םיא טָאה רעטָאפ ןיימ ןעוװ

 טסיירד טשינ ,יינש טימ ליומ לּופ ַא טַאהעג טָאה רע ןּוא -- ןגרָאמ-

 זיא ןּוא ,ןעגנּולשּפָארַא סע טנעקעג טשינ ,ןעײּפשּוצסױא ןעוועג-

 ןייק ןדערסײרַא קידנענעק טשינ ןּוא ךיז קידנקיטש ,ױזַא ןענַאטשעג

 ,קידנניול סַאלק ןּופ סױרַא ןענייז סנירערעל יד ךיוא .טרָאװ ןייא:

 רערעכעה רעטשרע רעד ןּופ ןרערעל ןיימ .קידנסַאּפש ןּוא קידנכַאלי

 רענירג ריא טימ םינּפ סָאד ךיז קידנקעדרַאפ ,יינש ןיא ןפָאלעג זיא:

 רעלדיימ טרעדנוה רשפא ןענייז לייוװרעד ןּוא .קידנטסּוה קרַאטש ,לַאָאוװ:

 .ןפיול טזָאלעג ךיז ןּוא גנּולײטּפָא רעשירעלדיימ רעד ןּופ ןפָאלעגסױרַא:

 ןוא ,ןַאװיד ןסייװ ןקיזָאד םעד רעּביא דךיירפ רַאפ קידנכַאלי

 | !ןגירשעג עלַא ןּבָאה .רעניד ןּוא רערעל יד:

 ! םייהַא !םײהַא ---

 ןעגנולשעג ךיוא ןּבָאה ןיילַא יז זַא ,ןעזעג טּוג ּבָאה ךיא רעּבָא

 ןּוא סעסנָאװ יד ךיז קידנסייװרַאּפ ,סעשטשרָאג יד טימ יינש םעדס
 ,סערּוטנַאװַא עקיזָאד יד ןּופ טכַאלעג ךיוא ןײלַא ןּבָאה ןּוא ,דרעב
 ,רעטניװ םעד קידנסירגַאּב ,ןגיוהעגפיוא ןּבָאה רימ עכלעוו

 ,רעדניק ָאד רעּבָא ךָאד ןענייז סע . . ,רעטניװ םעד טסירגַאּב ריא

 ,ךעלעוויטש ןייק טשינ ,ךעלדנטלַאּפ ןייק טשינ ,טשינ ןּבָאה עכלעווו

 ןאהרַאּפ ןענייז עכלעזַא ןוא -- .םיײה רעד ןיא רעייפ ןייק טשינ

 ןיא ףרָאד ןּופ טייװ גָאט ןקיטסָארּפ ןיא ןצייג עכלעוו ,רעטנזיוט-

 ךעלטנעה ענעריורפעגנָא-טּולּב זיּב יד ןיא קידנגָא-ט ,ןײרַא עלּוש-

 ןּוא .עלּוש רעד ןּופ ּבּוטש יד ןעמערַאװרעד ּוצ ץלָאה לקיטש ַא;

8 



 .שיורג ,ייגש ןיא ענעּבָארגַאּב יװ ,ןַאהרַאפ ןענייז ןלּוש רעטרעדניה

 ףּוא ףיור ןּופ ךיז ןקיטש רעדניק יד ּוװ ,סרעלעק יװ עטעקַאנ ןוא

 "עקיוָאד יד ףיוא קערש טימ קידנקּוק ,טלעק רַאפ ןייצ יד טימ ןּפַאלק

 .;ךיז ןטיש ןּוא ,ףֹוס ַא ןַא ךיז ןטיש עכלעוו ,ךעלרעדעפ-ײנש עסייוו

 .ףרעּב יד ןיא קידנעַארד ,ךעלזייה עטייוו ןּוא ןגעװו יד קידנעײװרַאּפ

 . . .סעגיװַאל:טױט טימ

 יע וַא ,רעּבָא טקנעדעג ! ךעלגנוי ,רעטניוװ םעד טסּורגַאּב ריא

 שש ךוא טיױנ טגנערּב רע עכלעװ ,רעדניק רעטנזיױט ַאד ןענייז

 .ךיז טימ

 ,רעטָאפ ןייד

 לרעריומ סָאד

 ,ןט.11 םעד ,קיטנוװ

 .,ּוצנַא ןַא ןיא ,לרעריומ סָאד זדנּוא ּוצ ןעמּוקעג זיא טנייה
 יםייוו ךָאנ זיא ןּוא ,סנטַאט ןייז ןּופ ןרָאװעג טכַאמעגרעּביא זיא סָאװ
 רעטָאפ ןיימ טגנַאלרַאפ ןטיזיװ עקיָאד יד .ןלאק ןּוא טּפיג ןופ
 רעײײז לגנוי םעד טימ ךיז טָאה רע .ךיא יװ ,ּוליפַא רעמ ךָאנ

 ידלאב רע טָאה ,ןעמוקעגנײרַא זיא רע רָאנ יװ --- ,טיירפרעד
 ,סנייז לׁשּולעצַאק עטעװעקאילּבעעגּפָא עקיזָאד סָאד ןעמּונעגּפָארא
 :טקירעגנײרַא סע ןּוא ,יינש ןּופ ןעוועג סייוו ;צנַאגניא ךָאנ זיא סעכלעז
 .בּוטש רעד ר ּביא טײרדעג ךיז רע טָאה טעדכָאנ ;ענעשעק ןיא
 - ,העטצּברא ןטעװרָאהעגנָא ןַא ןּופ םענייז טירט ןטרעװשַאּב םעד טימ
 פָאמא קידנעדנעװ ,םייה רעד ןיא ןעמינעגרעּביא טָאה רע ןכלעוו
 ךַא יװ ,סנייז למינפ עקידכעליק עקיזָאד סָאד טרָאד לָאמַא ,ָאד
 ָבעװ ןּוא ,לכעלייגק ןילק ַא יװ ,לזענ ןקיזָאד םעד טימ ,עלעפע
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 יד ףיוא קילּב ַא ןפרָאװעג ,לַאז-ןכייצ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע

 טלעטשעגרָאפ טָאה סָאװ ,לדליּב ַא אֹּב טלעטשעגּפָא ךיז ןּוא םילּכ

 :נעמַאזּוצ ,קנילצולּפ רע טָאה ,ןזאלּב ןטַאּברַאג םעד ,"ןָאטעלָאגיר,

 זַא ,טּוג ױזַא רעּבָא ,עלעקסיפ-ןזָאה ַא יװ רעלעּפיל יד ןגיוצעג

 רָאנ םיא ךיז ןּבָאה עכלעוו ,עטסעּב יד ןּופ סנייא ןעװעג זיא סָאד

 .ייא ךיז ךעלגעמ טשינרָאג זיא סע !ןיינ ,ןּבעגעגניא לָאמַא ןעוו

 !עלעקסיּפ-ןזָאה ןייז טכַאמ רע ןעװ ,רעטכעלעג ןּוכ ןט" ַאהּוצ

 רע ; ךעלעצעלק יד טימ ןליּפש ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה רינ
 .לעװ ,ןקירּב ןּוא ןרעױט ןלעטשכיוא ןיא טקישעג רעייהעגמוא זיא
 ,ןטלַאהעג רעּבױצ ַא ךרּוד סעּפע ךיז ןטלָאװ ייז יװ ,סיוא ןעז עכ
 .רעד ַא ןּופ טסנרע םעד טימ ןּוא קידלּודעג רעייז יז טיֹוּב רע ןּוא
 .שטנעמ םענעסקַאװ

 רימ רע טָאה ,ןטייווצ ןּוא רעיוט ןייא ןּופ ןעיוּבפיוא םעד ןשיװצ
 רעד ןּוא ,םעדיוּב ַא ףיוא ןעניוװ ייז .עילימַאפ ןייז ןּופ טלייצרעד
 טרָאד ךיז טנרעל ןּוא ,ןײרַא לּוש:טנװָא רעד ןיא טייג רעגייז רעטָאפ

 | ןענייל

 טירָא זיא רע שטָאכ םירָאװ ,ןּבָאה ביל םיא ןזּומ ןרעטלע יד

 .-עגמּורַא םירַאװ ,טלעק רַאפ טנרָאװַאּב טּוג רע זיא ךָאד ,ןּונעגנָא

 סע טָאה טנַאה עכילרעטּופ יד סָאװ ,לקילאש ןלָאװ ַא טימ טליה
 עטַאט ןייז זַא ,טגָאזעג רימ טָאה דע ,ןדנּוּברַאפ זדלַאה ןייז םורא
 :גייא קידנעטש ךיז זּומ ןּוא ,זיר רעצנַאג ַא ,רעכיוה ַא רעייז זיא
 ַא יא רע רעּבָא -- .ןײרַא טייג רע ןעװ ,ריט רעד ןיא ןגייב
 ןוא ,"עלעּבָאנש-ןזָאה, יװ שרעדנַא טשינ םיא טפּור רע ןּוא ,רעטּוג

 | .רעקנעניילק ַא זיא ןּוז רעד

 טיורּב : לָאמ-טנװָא ןסעגעגּפָא ןעמַאזּוצ רימ ןּבָאה רעגייז ַא ריפ
 ךיז ןֿבָאה רימ ןעװ ןּוא ,עפָאס רעד ףיוא קידנציז ,עלדיװָאּפ טימ
 םעד ןקינײרּפָא טָאלעג טשינ ךימ עטַאט רעד טָאה ,ןּביוהעגפיוא
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 צפַאס רעד ףיױא טכַאמעג טָאה לרעריומ סָאד ןכלעװ ,קעלפ ןסייוו
 רעד ַאּב ןטלַאהרַאפ ךימ טָאה רע ,ןּוטנָא ןטכעלַאקרַאפ ןייז טימ
 '.ןעז טשינ לָאז רענייק ,טקינײרענּפָא ןילַא םעדכָאנ ןּוא טנַאה

 ,ןרּוטַאקירַאק יד טימ םָאּבלַא םעד ןעמּוקַאּב רימ ןּבָאה ךָאנרעד
 טכַאמעגכָאנ ,סָאד קידנליפ טשינ ןײלַא ,טָאה רע ןּוא ,ןקּוקַאּב ּוצ
 עטַאט ןיימ ּוליִפַא זַא ,טנכייצעסיוא ױזַא רעמינּפ עטמירקעגסיוא יד
 ,רעטכעלעג ןּופ ןטלַאהגיא טגעקעג טשינ ךיז טָאה

 וַא ,ןדירפוצ ױזַא ןעוװעג רע זיא ,זדנוא ןּופ קידנעײגסױרַא

 יעגּפָא ןייז ענעשעק ןּופ ןע;צּוצסױרַא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טָאה רע
 זיא רע ןעוו ןּוא ,ּפָאק ןפיוא ןּוטּוצנָא סע ןּוא לשּולעּפַאק טעװעקַאילּב
 .סױרַא רימ ידּכ -- לָאמַא ךָאנ רע טָאה ,ףיוה ןפיוא ןעוועג ןיוש
 ?זָאה טנכייצעגסױא ןַא טכַאמע -- טײקרַאּבקנַאד ןייז ןזייוווצ
 טכַא טלַא זיא ןּוא ָאצובַאר שָאטנַא טסייה לרעריומ סָאד .עלעּבָאנש
 ,םישדח טכַא טימ רָאי

 ןַא ,טלָאװעג טשינ ּבָאה ךיא סָאװרַאפ ,ןּוז ןיימ ,ּוטסיײװ יצ
 ןעװעג יז טסלָשװ ּוד ּביױא לייװ ?עפָאס יד ןקינײרּפָא טסלָאז ּוד

 ןעוװעג סָאד טלָאװ ,עגעלָאק ןייד ןיפ טרַאװנגעג רעד ןיא טקיגיײרעג
 יז טָאה יע סָאװראפ ,ףרּוװרָאפ ַא םיא טסכאמ ּוד יװ ןעזענסיוא
 ;םימעט ייװצ ּבילוצ טכעלש ןעװעג טלָאװ סָאד ןּוא .טכערעגנייא
 טגטייװצ ןּוא ,ןויּכּב ןּוטעג טשינ סָאד רע טָאה ,סנטשרע םירָאװ
 -עכלעװ ,ףעטָאפ ןייז ןּופ ןּוטנָא ןטימ טסײװעגניײא יז רע טָאה
 .עווש א רעייז ןּופ םײהַא טגנע-ּבעג ךלַאק ןקעלפ עקיזָאד יד טָאה
 זיא ,טעּבױא ןַא ןּופ טגנערּבעג טרעװ סָאװ ,סָאד ןּוא ,טעּברַא רער
 גניוצלַא ,בראפ ,ךלַאק ,ּביוטש זיא סע .ץּומש ןייק טשינ לָאמגיײק

 .ץּומש ןייק טשיג לָאמנייק רעּבָא ,טסליװ ּוד סָאװ
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 .רַא ןייק ףיוא טשינ לָאמנייק גָאז .טשינ טצומש טעּברא --
 .ימש ןיא רע, :טעּברַא רעד ןּופ קירּוצ ךיז טרעק רעכלעוו ,רעטעּב
 ןַײז ןּופ סגכײצ רעדיילק ענייז ףיוא טָאה רע, ;גָאז רָאנ ,"קיצ
 זיא ,לרעריומ םעד טגנאלַאּבנָא סָאװ ןּוא .סָאד קנעדעג ,"טעּברַא
 ןּבָאה ביל םיא טסלָאז ,טלָאװעג טלָאװ'כ ןּוא ,לגנּוי ביל ַא רע
 .רעד םעדכָאנ ןּוא ,עגעלָאק ןייד זיא רע סָאװ ,רַאפרעד סנטשרע
 .רעטעברא ןא ןּופ ןּוז ַא ןיא רע לייוו ,רַאפ

 ,רעטָאפ ןייד
 9 9 9 יי 4 9 יי : : : 5 "

 .ינש ליױקַא

 ן2:16 םעד ,קיטײרּפ

 !טלַאפ ןּוא ץלַא טלַאפ יינש רעד ןּוא

 ,עלּוש ןּופ ןײגסױרַא ןתעשּב ,ךיז טָאה ירפרעדניא טגייה
 .גנּוי הרבח ַא ,לַאפרַאפ רעסּואימ ַא יינש ןקיזָאד םעד טימ ןּפָארטעג
 ייֵז רָאנ יװ ,יינש ןליוק טימ ןפרַאװ ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ךעל
 ןטלַאהעג ןיוש טָאה יינש רעד ;ץַאלּפ:שטילג ןפיוא ףױרַא ןעגייז
 ,םיא ןּופ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ,ןליוק יד ןּוא ,ןייגעצ ןיא

 ,ןייטש יװ טרַאה ןּוא רעווש ןעוועג ןעגייז |

 רעה ַא סעּפע .ןשטנעמ ךס ַא ןעוועג ןענייז ראּוטָארט ןפיוא
 ןיא ןּוא -- ?!קרַאװניײלק ,טייז רעד ןיא, : ןּוטעג יירשעג ַא טָאה
 ףיא יײרשעג ךעלקערש ַא טרעהרעד ךיז טָאה עגר רעּבלעז רעד
 ,ןקשטיטלַא ןַא סעפע ןעזרעד ןּבָאה רימ ןּוא ,סַאג רעטייוװצ רעד
 זיא שּולעּפאק רעד ןכלעוו ,ןגייּב ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו
 יד טימ םינּפ סָאד ךיז טָאה רעכלעוװ ןּוא ,ןלַאּפעגּפָארַא ּפָאק .ןופ
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 :ןגירשעג טָאה םיא ןּבעל לגנוי ַא סעּפע ןּוא ,טקעדרַאֿפ טנעה

 *עדײשרַאפ ןּופ ןפָאלעגפיונּוצ ןשטנעמ ךיז ןענייז -- *!ףליה ! ףליה,

 ליוק-יינש ַא ןפָארטעג טָאה ןטלַא םעד ןּוא ,ןקּוק יז ,ןטייז ענ

 | .ןײרַא גיוא ןיא ךיילג

 *עג ןיִּב ךיא ,טניװ ַא יװ ןגיולפעצ ךיז ןענייז ךעלגנּוי יד

 ןימ רעכלעװ ןיא ,גנּולדנַאהכּוּב רעד ןּופ ןריט יד רַאפ ןענַאטש

 ןעגייז טרָאד ןּוא ָאד ןּופ יװ ןעזעג ןּוא ,ןעגנַאגעגנײרַא זיא עטַאט

 ןייטש ךיוא ןּוא סעגעלָאק עניימ ןּופ עכעלטע ןפַאלעגּפיונּוצ ךיז

 ןּופ גנּולעטשסיױא רעד ףיוא ןקּוק ייז יװ ,ךיז קידנכַאמ ,ןּבילּבעג

 ןכעלטגייוועג ןייז טימ ,ןָארַאג יז ןשיװצ ןעוועג זיא סע .רעכיּב יד

 רעד ,יּפָארַאג ןּוא לרעריומ סָאד ,יטערָאק ,ענעשעק ןיא טיורּב קיטש

 .טעקרַאמ:טסָאּפ יד ןּופ

 םלֹוע ןַא ןּבילקעגפיונּוצ ןטלַא סעד םּורַא ךיז טָאה לייוורעד

 ײמּורַא ןענייז ןשטנעמ ערעדנַא ךָאנ ןּוא טנַאיצילימ א ןּוא ,ןשטנעמ

 1 :ךיז קידנגערפ ןּוא קידנעָארד ,ןטייז עלַא ןיא ןפָאלעג

 *ַעג טסָאה ּויד ? ךייא ןּופ רעכלעוו ? ןּוטעג סָאד טָאה רעװ --

 ןּבָאה יײז ןֹּוא -- ?ןוטעג סָאד טָאה'ס רעװ ,ןיוש טגָאז ? ןפרָאװ

 .ייבש ןּוכ טנעה עסַאנ טָאה'ס רעכלעוו ,טנעה יד ךעלגנּוי יד טקּוקַאּב

 רימ ךיז טָאה סע .רימ ןּופ ןטסטגָאנ םּוצ ןענַאטשעג זיא יּפָארַאג

 יו ,סייװ םיא ַאּב זיא םינּפ סָאד זַא ,ןּוא טרעטיצ רע זַא ,טכַאדעג

 ,ןטיוט ַא ַאֹּב

 ןעיירש - ? ךייא ןּופ רעכלעװ ...?ןפרָאװעג טָאה רעװ --

 יװ טרעהרעד ךיא ּבָאה סלָאמַאד ןּוא -- ןש:נעמ יד זדנּוא םּורַא

 ְ { ןיפָארַאג טמיורעגנייא טָאה ןָארַאג

 ןייד ןּופ ןיימעג ןעװעג טלָאװ סע !הדֹומ ךיד ייז ,ייג --

 .ןרעדנַא ןַא ןטלַאהרַאפ לָאז ןעמ טזָאלרעד טסלָאװ ּוד ןעו ,טייז

 םיא טָאה -- .,.ענשימּוא טשינ ךָאד ּבָאה ךיא רעּבָא --

0 



 .טניװ ןפיוא טַאלּב א יװ קידנרעטיצ ,טעשטּפעשעגקירּוצ יּפָארַאג

 ןָארַאג טָאה --- ! זיא בֹוח ןייד טָאװ ּוט ! טשינרָאג זיא סָאד --

 | ,טרזחעגרעּביא

 | ,..ארֹומ ךָאד ּבָאה ךיא רעּבָא --

 ןיא -- .ריד טימ ןייג לעװ ךיא !ארֹומ ןייק טשינ ּבָאה --

 : ןגירשעג רעכעה ץלא ןטנַאיצילימ יד ןּבָאה לייוורעד

 ןעמ . .? ןפרָאװעג טָאה רעכלעװ . .? ןפרָאװעג טָאה רעװ --
 דנילּב םיא טָאה ןעמ !טקאהעגניירא גיוא ןיא ןלירּב יד םיא טָאה
 ..!םיחצֹור !טכַאמעג

 ןירַא דרע רעד ןיא ךיז טעװ יּפָארַאג זַא ,טניימעג ּבָאה'כ
 י ,ןּבָארגַאּב

 . ףיֹוא ןסָאלשטנַא ,טגָאזעג ןָארַאג םיא טָאה -- !ייג --=|

 ! ןרעפטנערַאפ ךיד לעװ ךיא --  ,םעלַא

 ןּוטעג ּפיטש ַא םיא רע טָאה ,םערָא ןייז קידנּפַאכנָא ןּוא
 םענעגייא ןייז טימ ןעקנַארק ַא יװ ,םיא קידנטלַאהרעטנוא ,סיורָאפ
 | .,םערָא

 ןוא ,ןענַאטשרַאפ ייז ןּבָאה ,ןשטנעמ ןעזרעד סָאד ןּבָאה

 ,ןטסיופ ענעּבױהעגפיוא טימ ןפָאלעגנָא ןענייז יז ןּופ עכעלטע

 :טגָאזעג ןּוא ךיז טימ טלעטשרַאפ םיא טָאה רעּבָא ןָארַאג

 ?לגנּוי ןייא ףיוא ריא טייג ןעצ עצנַאג ? זיא סָאװ --

 רעד ןּוא ,טקירעגּפָא ךיז ,ןטלַאהעגּפָא דלַאּב ךיז ייז ןּבָאה

 :עג םיא ןּוא טנַאה יד ַאּב ןיּפָארַאג ןעמּונעגנָא טָאה טנַאיצילימ

 .רעטוּפ ןּופ בלעװעג םּוצ ןֹומה ןכרּוד ךיז קידנּפּוטשכרּודא ,טריפ

 יױטעדנּוװרַאפ םעד ףליה עטשרע יד ןּבעגעג טָאה ןעכ ּוװ ,סקעּבעג

 ,טנעקרעד טלַאּב ךיא ּבָאה ,טנָאנ רעד ןּופ דניצַא םיא קידנעעזרעד

 זדנּוא ַאּב טניֹוו רעכלעװ ,רעטמָאַאּב רעטלַא רעד זיא סָאד זַא
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 .םעדייא ןייז טימ קָאטש ןדרעפ ןפיוא זיוה ןיא

 ,ןטעּבעג יפָארַאג ךיז טָאה -- !ענשימּוא טשינ ּבָאה ךיא ---

 ..:עבשימּוא טשינ ּבָאה ךיא -- קערש ןופ רעטיוט בלַאה ַא

 ,ןוטעג סיוטש ןכעלקערש ַא םיא ןּבַאה ןשטנעמ יירד יִצ ייווצ

 :קידגעיירש

 !גנּוקידלּושטנַא טעּב !דרע רעד ןָא ּפָאק ןטימ --

 .עגָאלדָאּפ רעד ףױא ןפרָאװעגרעדינַא םיא ןּבַאה ייז ןּוא

 ,ןּביוהעגפיוא סמערָא עקרַאטש  ייווצ םיא ןּבָאה רעּבָא עגר רעד ןיא

 : ליוק ךעלנעמ ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ןּוא

 !ןרעה עניימ ,ןיינ

 ץלַא טָאה רעבלעװ ,רָאטקעריד רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד

 .ןעזעג

 טָאא - ןײז יצ הֹדֹומ ךיז טּומ טַאהעג טָאה רע זַא --

 וצ םיא טכער ןײק טעינ רענייק טָאה -- טדערעג רעטייו רע

 !| יוטש

 .ליטש ןּבילּבעג ןייטש ןענייז עֶלַא

 רָאטקעריד רעד דניצַא טָאה -- !גנוקידלושטנַא טעּב --

 ,ןייװעג ַא טימ טצעזעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,ןיּפָארַאג ּוצ טגָאזעג

 | .ינק סנטלא םעד קידנעמענמורַא

 ,ֿפָאק ןייז טנַאה רעד טימ קידנכװּפָא ,טָאה רעטלַא רעד ןּוא

 .רָאה יד רעּביא ןּוטעג טעלג א םיִא

 .ןעמיטש עטרירעג ןפּורעגנָא ךיז ןּבַאה סלָאמַאד

 ,םייהַא יג ! יג !םייהא ,לגנּוי ,ייג

 רעטײװ טריפעגקעװַא ךימ טָאה ,רעניימ עטאט רעד ןּוא

 :טגָאזעג געװ ןפיוא רימ יוזא ןּוא ;ֹומה ןופ

 טנָאקעג לַאּפ ןכעלנע ַאזַא ןיא טסלָאװ ּוד ןּוא ! קירנעה ---
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 ןייז ּוצ תדֹומ ךיז ןוא בֹוח ןייד ןלּופרעד ּוצ ,טּומ ליפ ױזַא ןּבָאה
 .דלּוש "עד ןיא

 ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה -- ָאי --

 .עטַאט רעד ןּוא

 ךכעלטנרָא ןַא ןּופ טרָאװ סָאד ,רעניימ ןּוז ,רימ עשז:ּביג --
 ןּוס ױזַא טסעװ ּוד זא ,לגנּוי ןטפַאהנרע ןּוא

 ! רעניימ עטַאט ,טרָאװ סָאד ריד ּביגג

48 . 4 9 5 3 9 8 9 : 9 5 53 1 

 סנירערע" יד)
 ,ןמ::7 זעד ,זּבש

 ךיז ץידנטכער ,טאהעג אֹרֹומ ךעלקערש טנייה טָאה יּפָארַאג
 -על רעד זיא לייוורעד ןוא ; רערעל ןופ ףרווּוװרַאפ ןסיורג ַא ףיוא

 ,ןעוװעג טשינ ךיוא זיא רעטערטרַאפ רעד ,ןעמיקעג טשינ רָאג רער
 ןופ עטסטלע יד ,ימֲארק יורפ ןעמּוקעג זיא ןײרַא סַאלק ןיא ןּוא

 טָאה ןּוא ,ןיז ענעסקַאװרעד ייװצ טָאה עכלעװ ,סנירערעל עלא

 .לעוו ,ןעיורפ יד ןּופ ענייא טשינ ןּביירש ןּוא ןזעל טנרעלעג לָאמַא
 יז ,ןײרַא עלּוש רעזדנּוא ןיא רעדניק ערעייז דניצא ןעגנערּב עכ

 זיא ןּוז עריא ןּופ רעניא םירָאװ ,קיטעמוא ןעװעג טנייה זיא

 ,קנַארק

 ףעלגנּוי יד דלאּב ןּבָאה ,ןעמּוקעגנײרַא ןיא יז רָאנ יװ

 ,,עמיטש ַא טימ טָאה יז רָאנ ,ןעמרַאיל ןּוא ןטעּברַאּוצמּורַא ןּבױהעגנָא
 ! טגָאזעג ,עליטש ןּוא עֶקִיּור ַאזַא

 ,ךיא ןיִּב ןירערעל ַא רָאנ טשינ .רָאה עסייוו ענייט טניוש --
 | | ,רעטומ ַא ךיוא רָאנ



 רעד ּולּפַא ,ןּוטעג טשינ סּפיּפ ןײק רענײק ןיוש טָאה

 ןטעּברַאוצמּורַא ביל ױזַא טָאה רעכלעװ ,יטנַארפ גנוי.רענאגיצ

 ,טייהרעקשטיליטש

 ןרָאװעג טקישעג זיא ןײרַא סַאלק סימָארק יורפ ןיא ןּוא

 ןיפ טרַא ןפיוא ןּוא ,ןירערעל סלרעדּורּב ןיימ ,יטַאקלעד ןיליירפ

 לייװ -- "ןיכַאנָאמ, טפּור ןעמ עכלעװ ,יד -- יטנַאקלעד ןיליירפ

 ,סליטש  ַאזַא ,לֹוק ַא טָאה ןּוא ןּיטעגיַא לקנּוט קידנעטש טייג יז

 .הליפּת ַא טעשטּפעש יז ,ךיז טכַאד ,טדער יז ןעװ זַא

 זיא יז -- עמַאמ ןיימ טגָאז ,ןײטשרַאפ ּוצ טשינ זיא'ס ןּוא

 י"א קידנעטש ,ןכַאװש ןקיזַאד םעד טימ ,עליטש ַאזַא ,ענייפ ַאזַא

 יז ,ןרעהרעד םיוק סע ןָאק ןעמ סָאװ ,ןריא עלעמיטש ןקיטרא

 ןָאק ןּוא -- טשיג לָאמנײק ךיז טרעזייּב ,טשינ לָאמנייק טיירש

 ןעגגּוי עליוװ עטסערג יד ּוליפַא זַא ,ױזַא רעליש עריא ןטלַאה ךָאד

 רעגניפ ןטימ רָאנ ייז טיג יז ןעוו ,ּפָאק םעד ּפָארַא ךיוא ןזָאל ייז ןימ

 ןיא יװ ,ליטש יװַא קידנעטש ויא סַאלק ריא ןיא ןּוא ,טָארד ַא

 ."ןיכַאנָאמ, !יז ןעמ טפּור ,רַאפרעד ךיוא יאדװַא זיא -- לּפנעט ַא

 רעד ןּופ ןירערעל עניילק יד ןטסּביל םּוצ ּבָאה ךיא רעּבָא

 עגײש ייװצ זױר ַא יװ ,למינּפ ַא טָאה עכלעװ ,3 רמּונ ,רעטשרע

 ןפיוא רעדעפ עטיור עסיורג ַא טגָארט ןּוא ,ןקַאּב יד ןיא ךעלעכעל

 ןדלַאה ןפיוא לציירק ןרעניטשרוּב ַא ןּוא לשּולעּפאק

 נעטש זיא סַאלק ריא ןיא ןּוא ,ךעליירפ קידנעטש זיא יז

 נײלק עריא ףיא טיירש ,יז טלכימש קידנעטש .ךעליירפ קיד

 סא טעז סָאװ ,ןריא לכעלוק ןרעּבליז ןקיזָאד םעד טימ עקישט

 ןיא טשטַאּפ ,שיט ןרעּביא עלעקעטש ןטימ טּפַאלק ;ןעגנּוזעג יװ

 סיורא ןייג יז ןעװ ןּוא ,גייוש ןלָאז רעליש יד ,טנעה יד

 םענעי לָאמַא ,םעד לָאמַא ,עלעדײמ ןיילק ַא יװ ,ךָאנ ייז יז טפיופ

 לָאק םעד ףײא יז טלעטש םענייא ,הרּוש ַא ןיא ןלעטשוצסיוא ייֵז

 לעװ ךיז לָאז סע ,לדנטלַאּפ סָאד יז טלּפענקרַאפ ןטײװצ ַא ,רענ
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 יז ,סאג קע ןזיפ ּוצ ייז טריפ יז ,ןליקרֲאפ טשינ ייז ןּופ רעכ

 -ַאֹּב טשיג ייז לָאז ןעמ ןרעטלע יד טעּב ,ןגירקעצ טשינ ךיז ןלָאז

 עכלעװ ,יִד טסּוה םּוצ סעקלעטסַאּפ טגנערּב ,םייהרעדניא ןפָארטש

 ןרירפ ךע?טנעה יד עכלעוו ַאּב ,יד עקפומ ריא קעװַא טייל ,ןטסיה

 ךיז ןעגנעה עכלעװ ,עטסנעלק יד ּביִלֹוצ חֹוּכ םעד ןָא טרעװ ןּוא
 .יז קידנּפעלש ,ןשּוק ייז לָאז יז זַא ,ןליװ ןּוא דיילק םַאֹּב ןָא ריא

 ןּוא ,ץלַא סָאד טּבױלרעד יז ןּוא ,עלעטנאמ םַאּב ,ןַא?עװ םַאּב

 ַא טימ ,עטרעּבױשעצ ַא םייהַא טפיול ןּוא ,טכַאל ןּוא יז טשּוק

 :ָאד יד טימ ,עקידנעלכיימש ַא ןּוא עטציװשרַאפ ַא ,זדלַאה ןזיולּב

 רעטיור רעד טימ ןּוא ןקַאּב יד ןיא עריא ךעלעכעל ענייש עקיז

 רעד ןיא ןענעכיצ ךיוא טנרעל יז .לשולעּפַאק ןפיוא רעדעפ

 רעטּומ יד טעּברַא ריא טימ ףיוא טלַאה ןּוא ,גנּולײטּפָא-ךעלדיימ

 ,רעדּורּב טעד ןּוא

9 5 8 5 9 6 5 5 : 9 9 6 

 ,ןטעדנּוװרַאפ םֵאֹּב םייהרעדניא 2

 סָאװ ,םעד ,ןוז-ןרעטסעװש רעניילק טנטמַאַאּב ןטלַא םעד ןּוא

 טלַאה ,טעדנוװראפ יינש ליוק רעד טימ גיוא סָאד םיא טָאה יכָארַאג

 רעדעפ רעטיור רעד טימ ןירערעל רעד  ַאּב ףיוא לייוורעז ךיז

 ,לשולעּפַאק ןפיוא

 רע ,רעטעפ ןייז ַאֹּב םייהרעדניא ןעזעג טנייה םיא ּבָאה ךיא

 טַאװעג טקנּונ ּבָאה ךיא .דניק ןגײא ןַא יװ ,בי5 ױזַא םיא טָאה

 :ךָאװ רעקידנעמּוק רעד ףיוא גנולייצרעד עכעלשדֹוח יד טקידנעעג

 טָאה רערעל רעד סָאװ ,"ץנערָאלּֿפ ןּופ לרעּבײרש עניילק סָאד,

 :טגָאזעג רימ טָאה עטַאט רעד ןעװ ,ןּבײרשּוצרעּביא ןּבעגעג רימ

 קּוק ַא ,קָאטש ןדרעפ ןפיוא ,ךייה רעד ןיא ףױרַא םּוק --
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 ,רעה ןקיזָאד םעד ןּופ גיוא ןטימ סעּפע ךיז טרעה סע סָאװ ןוט

 טעמּכ ןעוועג זיא'ס ּוװ ,רעמיצ ַא ןיא .ןעגנַאגעג רימ ןענייז

 רעכיג רעדָא ,רעה רעטלַא רעד ןגעלעג זיא ,רעטסניפ ןצנאגניא

 יד רעטנּוא ךיוה סנשיק טימ טגײלעגמּורַא ,טעּב ןיא ןסעזעג --

 לעקניוװ ַא ןיא ןּוא ,יורפ ןייז ןסעזעג זיא םיא סנּפָאקוצ ,סעציילּפ

 ,ןּוז.ןרעטסעװש רעניילק רעקיזָאד רעד טליּפשעג ךיז טָאה

 ,ןדנוּברַאפ ןעװעג זיא גיוא סרעה ןטלַא םעד

 -םיױרַא זיא רעטָאפ ןיימ סָאװ ,ןעוועג ןדירפוצ רעייז זיא רע -

 םיא זיא סע זַא ,טגָאזעג ןּוא ןצעז ןטעּבעג םיא טָאה רע .ןעמוקעג

 נָא טשינ סע טעװ רע סָאװ רָאנ טשינ ,גיוא סָאד זַא ,רעסעּב ךס ַא

 ןצנַאגניא םּורַא געט עכעלטע ןיא ןיוש םיא טעװ סע רָאנ ,ןרעװ

 ,ןרעװ טנוזעג

 ַא טימ ןּבעגעגּוצ רע טָאה -- לַאפוצ ַא ןעוועג זיא סע --

 לגנוי עמירָא סָאד סָאװ ,ךדייל רעיײז רימ טּוט סע ןּוא ,ןַאט ןכייוו

 ,ןטילעג ליפ יוזא טָאה

 רעכלעוו ,רָאטקַאד ןגעוו ןדער וצ ןּביוהעגנַא רע טָאה ךַאנרעד

 טָאה רע ,ןטכַארטַאב גיוא סָאד ןּוא ןעמּוק טלָאזעג דלַאּב טָאה

 טָאה ריט יד ַאּב לקעלג סָאד יװ ,טקידנעעג טַאהעג טשיג ךָאנ

 ,'וסעג גנילק ַא

 טגָאזעג יורפ יד טָאה -- ןעמוקעג זיא רַאטקָאד רעד --

 -- !עורעד ךיא ןעמעװ ...ןּוא ריט ךיז טנפע םעדניא

 ףױא יױזַא טײטש רע יװ ,לדנטלַאּפ ןעגנַאל ןייז ןיא ,ןיּפָארַאג

 טסײרד טשיג זיא ןּוא ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ לעװש רלד

 ,ןײגוצנײרַא

 .רעקנַארק רעד ךיז טגערפ -- ?סָאד זיא רעװ --

 יַבש לױק יד טָאה רעכלעװ ,רעליש רעד זיא סָאד --

 ,עטַאט ןיימ טגאז --- ןפרַאװעג
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 :םעד ףיוא טרעפטנע רעה רעטלַא רעד ןּוא |

 ןעמּוקעג טסיּב ,ּוצ רעטנענ ָאד עשז:םּוק ,לגנּוי םירָא ,ָא --
 ףימ זיאס ?תמא ,טכַאמ רעטעדנּוװרַאפ רעד סָאװ ,ןרעװ ריֹוועג
 ּוצ םּוק .טּוג ןצנַאגניא ןיוש טעמּכ !רעסעּב ,קִיּור יז ,רעסעב
 ! דניק ,רעטנענ

 םיוק טָאה רע זַא ,טשימעצ ױזַא ןעװעג זיא יפָארַאג רָאנ

 .נייא ,טרעטנענרעד ךעלדנע ךיז טָאה רע .טעּב םּוצ ןפָארטעגּוצ

 םיא טָאה רעה רעטלַא רעד ןעװ ןּוא ,ןצכַאלש יד קידנטלַאה

 ןייק ןדערסױרַא טנעקעג טשינ רֶע טָאה ,טלטרעצעג ןּוא טעלגעג

 | ,טרָאװ ןייא

 ײג -- .טגָאזעג רעטלַא רעד טָאה -- !ריד קנאד'כ --
 ןּוא ,טּוג ץלא ןיוש זיא'ס זַא ,ןעמאמ רעד ןּוא ןטַאט םעד גָאז
 ,ןרעגרע טשינ ךיז יז ןלָאז

 ךיא ןּוא ,טרָא ןּופ טרירעג טשינ ךיז טָאה יפָארַאג רעּבָא
 זיא רע רָאנ ,ןגָאז סעּפע ליװ רע זַא ,ןענַאטשרַאפ דלַאּב ּכָאה
 ןענַאטשרַאפ ךיוא סע טָאה רעה רעטלַא רעד ןּוא .טסיירד טשינ

 יּוטסליװ סָאװ ? ןגָאז רימ וטסעװ סָאװ ---

 | ,טשינרָאג .. .ךיא --

 "נוזעג יג !ןעזרעדיװ םּוצ !?גנּוי ,דנוזעג עשז-ייז ,ּונ --

 | ,טייהרעט

 זיא רע רָאנ ,ריט רעד ּוצ טרעטײװרעד ךיז טָאה יּפָארַאג
 םעניילק םּוצ טײרדעגסױא ךיז ןּוא ןּבילּבעג ןייטש קנילצולּפ
 ףיוא טקּוקעג ןּוא ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא רעכלעוו ,ןּוז-ןרעטסעװש
 הי .קירעגיינ םיא

 - לדנטלַאּפ ןרעטנוא ןּופ ןגוצעגרעּפַא סעּפע קנילפ רע טָאה
 ַא ןײרַא טנעה יד ןיא לגנּי םעד ןּבעגעגרעּביא סע ןיא רעּפַא
 : ;קידנעוט:גָאו



 יװ ןפָאלעגסױרַא זיא רע ןּוא -- ...ריד ראפ זיא סָאד --

 ,ריט רעד רעטנּוא רעטירּבעגּפָא ןַא

 .עפ א קידנטלאה ,טעּב םּוצ ןעמוקענוצ זיא עלעגנוי סָאד
 טָאד קנעש ךיא , :ןעװעג ןּבירשעגפיוא זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,עלעק
 יירשעג ַא שזַא ּבָאה ןוא קינייװעניא ןוטעג קילּב ַא ּבָאה ךיא ,"ריד

 סיֿפָארַאג ןעמירַא םעד ןעװעג זיא סָאד ;גנונױטשטנַא ןּופ ןּוטעג
 רעד ,סעקרַאמ טטָאּפ יד ןיפ גנולמַאז רעד טימ םָאּבלַא רעטמירַאּב
 ,טדערעג ליפ יוזא קידנעטש טָאה רע ןכלעװ ןגעװ ,םָאּבלַא רעקיזָאד
 רעכלעוװ ןוא ,טגיילעג ןעגנּונּפָאה ענייז עלַא טָאה רע ןכלעוו ףיוא

 .עװעג זיא רצֹוא רעקיזָאד רעד .טסָאקעג ימ ליפ ױזַא םיא טָאה
 רעד ,ןבעגעגקעװַא ךָאד םיא טָאה רע ןוא ,סנייז ןבעל ּבלַאה ַא
 ! ןפיוקּוצסיוא רלּוש ןייז ידּכ ,ךעּבענ רעקנעמירָא

 + ,ץגעראלפ ןופ לרעבירש עניילק סָאד

 ,גנוללטרעד טכעלשדוח

 סַאלְק רעדרעפ רעד ןופ סרוק םעד ןעגנאגעגכרוד יא רע

 .עג סָאד יא ?לקישטנערָאלֿפ ךעלרעה ַא .עלוש:רַאטנעמעלע

 ןז רעטסטלע רעד ,לםינּפ סײװ ַא ןּוא רָאה צרַאװש טימ ,ןעװ

 עסיורג ַא טַאהעג טָאה רעכלעװ ,ןטמַאַאּב:ןַאּבגזײא ןסיוועג ַא ןּופ

 ,טײקמירַא ןיא טבעלעג רעבירעד ןּוא ,עיסנעּפ עניילק ַא ןּוא עילימַאּפ

 ץלא טיא טָאה רע ,טַאהעג ביל רעייז םיא טָאה רעטָאפ רעד

 ,םעלַא ןיא םיא וצ טּוג .םיא ּוצ טּוג ןעװעג זיא ןוא ןּבעגעגכָא;

 ַאֹּב .עלּוש רעד ןעוועג עגֹונ זיא סָאװ ,םעד ןיא טשינ רָאנ רעּבָא

 ,טרעדָאפעג ךס ַא טָאה ןּוא גנערטש ןעװעג רע זיא טקנוּפ םעד
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 ןוא רעלענש סָאװ ערעל יד ןקידנע טזומעג טָאה לגנוי סָאד ם"רָאשו

 רעד ןייז ּוצ קיפליהַאּב ידּכ ,טמַא ןַא סעּפע ןעמעננָא רעלענש סָאוש

 סעפע לענש ליװ סע רעװ זַא ,טסּוװַאּב ךָאד זיא סע ןיא .עילימַאֿפ:

 זיא .טייצ ןייק ןרילרַאפ טשינ ןּוא ןטעּברַא רעוש רע זומ ,ןוטּפיוא-

 :ייס ױעטָאפ רעד םיא טָאה ,טּוג טנרעלעג ךיז טָאה לגנּוי סָאד שטָאכ;

 ,ןענרעל ךָאנ ךיז לָאז רע ,טגָאיעגרעטנּוא רעמ ץלַא ךָאנ ייסייו

 ןּופ טליפעג ךיז ןּוא גנּוי טשינ ןעוועג ןיוש זיא ןײלַא רע םירָאװ

 ,טרעטלעעג קיטייצירפ טעּברא רערױװש רעדע

 עסיורג רעד ףיוא קידנקּוק טשינ ,רע טגעלפ ןגעווטסעדנופ
 ןיא ןעװעג ןפרָאװרַאפ ױזַא זיא רע רעכלעוו טימ ,טעּברַא לָאצ;

 ןענעק ּוצ יּבַא ,ןטעגרַא עקיטייז ךָאנ קינײװ טשינ ןעמעננָא ,טמַא ןייזי

 ןז בייז סלייטנטסרעמ .זיוה ןייז ןּופ ןשינעפרעדַאּב עלַא וקידירפַאצ

 ךעלגעט:גָאט טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ןעגנוּבײרשרעּביא ןעוועג סָאש

 .ּפִנ ױזַא לָאמניײא טשינ ןּוא ,טכַאנ רעד ןּופ לייט ַא ןּבעגעגקעװַא

 | ,ןײרַא גָאט ןסיײװ ןזיּב יז רעּביא ןסעזעג

 ןצמונעגרעטנוא טַאהעג ךיז רע טָאה טיײצ רעטצעל רעד ןיא
 ןּבײרשּוצנָא רעכיּב ןּוא ןעגנוטייצ ןּופ רעגעלרַאפ ןסיוועג ַא אפ;
 :קעװַא יד םורא טּפעלקעגמורא ןרעװ סָאװ ,ריּפַאּפ ךעלקיטש יד ףיואס

 ;ןטנענַאּבַא יד ןּופ ןסערדַא ןּוא ןעמענ יד ,ךעלקעּפ עטקישעג;
 טימ טריסערדַא ,ריּפַאּפ ךעלקיסַאּפ עכלעזַא קיצפּופ עדעי ראפ ןּואי
 ,סעריל יירד ןעמּוקאּב רע טָאה ,ןזעל םּוצ ךעלטייד ,תֹויתֹוא עסיורג-
 רע ןּוא טרעטַאמעגסױא רעייז םיא טָאה טעּברַא עקיזָאד יד רָאצ;
 ,עילימַאפ ןייז רַאפ ריא ףיוא טגָאלקעג טפָא ךיז טָאה;

 .רַא יד -- טגָאזעג רע טָאה -- ןגיוא יד ןרעװנָא לעוו'כ --
 | ,ךימ טגָאלשרעד טכענ יד ןיא טשמ

 ערעטלע עקױָאד סָאד םיא ּוצ ןָא ךיז טפיר לָאמנייא זיּב
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 יי ךָאד טסיײװ ,ּוד ! ריד רַאפ ןּוט סָאד ךימ זָאל ,עטַאט --

 .ריז ּוצ ךעלנע ןצנַאג ןיא ןּוא ּביירש ךיא ןייש

 : טרעפטנעעג טָאה רעטָאפ רעד רַאנ

 ףייד .ערעל יד זיא םעלַא רַאפ רע?רפ ! רעניימ ןּוז ,,ןייג --

 "שלָאװיכ ; רעיּפַאּפ ךעלקיסַאּפ עקיזָאד יד יו ,רעקיטכיוו ליפ זיא עלוש

 . ליפא ןעמענוצ ריד לָאז ךיא ןעוו ,ןפרַאװעגרַאפ קידנעטש רימ סע

 .ָאטשיג זיא'ס ןּוא ,טשינ ליװ -יא רעּבָא ,ריד קנַאד ךיא ,העש ןייא

 .ןדער ּוצ סָאװ

 ריא ןכַאז עקיזָאד יד אּב זַא ,טסוװעג טָאה ןּוז רעד ןּוא

 משיב יו טָאה רע ןּוא ,ןרַאּפש ּוצ סָאװ רעטָאפ ןטימ ַאטשינ ךיז

 .טנשקעעגגייא |

 פָאה רע .ןּבעגעג הצע ןַא ךיז טָאה רע ױזַא יװ טָא רעּבָא

 עבלַאה ןּבײרש סָאד טקידנע רעגײו יעטַאפ רעד זַא ,טסּוװעג םּוג

 .ןירֲא רעמיצףָאלש ןיא עלעביטש יייז ןופ טייג ןוא טכַאג

 ףעגײז ןסיורג ןפיוא טגעלפס ןעװ .רע:יז ןעװעג רע זיא סָאד

 "םָאד ןְקירּפַא ךיז טרעהעג קידנעטש רע טָאה ,ףלעװצ ןגָאלשסיױא

 ,"עטָאפ ןּופ טירט עכעלעמַאּפ יד ןּוא שיט ןופ לקנעב

 ףיז טָאה רעטָאפ רעד זיּב קידנטרַאװּפָא ,טכַאצ ןייא רע 1 א

 "ךרא ךיז ןוטעגנַא ,ליטש ןענַאטשעגפיוא ,ןיירַא טעּב ןיא טגיילעג

 ײעּביטש ןקיזָאד םעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא רעטסניפ רעד ןיא קידנּפַאט

 ףילא ,עקרויּב רעד ַאּב טצעזעגרעדינא ךיז ,ּפמָאל םעד ןדנּוצעגנָא ,על

 "טימ ןעמַאזּוצ ןסאּפ-ריּפַאּפ סיוטש רעד טסייוװעג ךיז טָאה'ס רעכלעוו

 ךּבױהעגנָא רע טָאה ,קידנטכַארט ליפ טשינ ןּוא ,לטעצ-ןסערדַא םעד

 ,רעטַאפ ןיײז ןּופ טפירשטנַאה יד ךעלטקנוּפ קידנכַאמכַאנ ,ןּביירש

 ףדירפוצ זיא רע ןּוא ,ןעװעג ּביל םיא זיא ןּביירש סָאד ןּוא

 ישגעּבירשרַאפ יד ןּוא ,טָאהעג ארֹומ לסיב ַא טָאה רע שטָאפ ,ןעוועג

 נֵצ טָאה טייצ-וצ-טייצ ןּופ .םיא רַאפ טמרּוטעג ךיז ןּבַאה ןסַאּפ

0 



 ינָא רעדיװ ,טנעה יד ןּוטעג ּביירא ךיז ,רעדעפ יד טגיילעגלעוואנ

 טכייל ןּוא רעוא סָאד קידנלעטשנָא ,ץיה טימ ןּבײר 2 ּוצ ןביוהעג

 .קידנעלניימשי

 טָאה רע !עריל א טנידראפ ,קיצכעז זיּב ןנירשעגּוצ טָאה רע

 ןצמּונעג יז טָאה רע ּוװ ,רעדעפ יד טגײלעגקעװַא ,טרעהעגפיוא

 ךיז רעגניפ ץיּפש יד | ףױא ןּוא ,טכיל סָאד ןשָאלרַאפ:

 .טעּב ןייז ןיא טרעקעגקירוצ

 םֹוצ טצעזעג טײצסגָאטימ רעטָאפ רעד ךיז טָאה גָאט םעד

 טשינרַאג ,טשינרָאג םיא ןיא סע ,רָאמּוה ןטסעב יא שיש

 .ַאכעמ טריפעגסיוא רע טָאה טעּברַא עקיזָאד יד םירָאװ .ןלַאפעגגיא

 ריא ַאּב קידנטכַארט טּפָא ןּוא ,ןהעש יד ףיוא יז קידנטסעמ ,טשינ

 ןלייצרעּבי 'א רע טגעלפ סנגרָאמּוצ טשרע רַאנ ,שרעדנַא סעּפע ןגצװ

 ,'סָאּפ יד

 ןּוטעג ּפַאלק ַא רע טָאה ,שיט םַאּב ךעליירפ ױזַא קידנציז

 ;טגָאזעג ןּוא לסקַא ןרעּביא ןּוז םעדז

 ,רעטעּברַא רערעסעּב  ַא ְךָאנ זיא עטַאט ןייד !קעלּוי ,ע --

 ךאמ ַא העש ייווצ ןיא ךיא ּבָאה טנװָא ןטכענ ! טניימעג טטָאה ּוד יי

 טנַאה ןיימ !ךעלטנייװעג יװ רעמ טעּברַא קלחטירד ַא ףיוא ןּוטעג-

 .טסויד רעייז ךָאנ ןלּופרעד ןגױא יד ךיוא ןּוא ,רעכיז ךָאנ זי

 ךיז ןיא רָאנ ןּוא ,רעכעלקיל. ַא ,,ןגיושעג טָאה קעלוי ןּוא
 ךאמ ךיא רָאנ טשינ !עטַאט רעמירָא -- :טגָאזעג ױזַא רע טָאה;

 רע וַא ,די"פ םיא ףַאשרַאפ ךיא רָאנ ,טעּברַא יד רעגנירג  םיא
 סטוג ךעק ןנמ סָאװ ,סָאד טּוג יו .רעקראטש ןּוא רעגנוי ךָאנ - יז טליפ:
 !טּומ םעד ןרעװנָא טשינ רימָאל !ןּוש-

 יד טראװעגּפָא ,גלָאפרע ןייז ןּופ רלכעלקילג ַא ,ױזַא רע טָאה

 ףעדיוו הע זיא ,ףלעװ: ןעגנולקעגסיוא טָאה'ס ןעװ ןּוא ,טנַאש
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 "ףדסכ יודא ןּוא ,טעּברַא רעד ּוצ רלדיװ ןּוא ןענַאטשעגפױא ליטש

 יץלא ויא רעטָאּפ םעד ןּוא ,רעטייווצ רעד ךָאנ ? גייא ,טכעג ךט ַא ךרוד

 :קיר:עייגקעוא ,רע טָאה רָאנ לָאמ:ײא ,ןלַאפעגנייא טשינרָאג ךנ

 :טגָאועג ,ןסעטכַאנ ןּופ

 ש"ג סע טפַאנ לפיװ ןּבײלג ּוצ טשינרַאג זאא סע --

 | !זיוה ןיא קעװַא טייצ עטצעל יד זדנוא

 ןצגגַאבעג ויא טעּברַא עקיטכאנַאּב יד ןּוא ,טקידנערַאּפ םעד ףיוא

 ,רעטייוו

 ;שנַאב עדע" ףָאלש םעד ױזַא קידנטיירעּביא ,ןגעווטסעדנּופ

 רהפ"ערניא רע זיא -- טּורעגסײא טשינ לגנּי סָאד ךיז טָאה

 אב רע טָאה טנװָא ןיא ןּוא ,רעטרעטַאמעגסוא ןַא ןענַאטשעגפױא

 .ןיא ויא רע זיּב ,ןגיוא יד ןטלַאהעג ןּפָא םיוק סעיצקעל יד ןכַאנ

 ײעגניא יֹזַא ןּבעל ןײז ןיא לָאמ עטשרע סָאד גָאט ןסיװעג ַא

 | ,טפעה ןפיוא ןפָאלש

 "עטָאֿפ ןייז טָאה -- ..1ריד טימ זיא סָאװ !לגנּוי --

 !רעפצּפ סיורָאפ !טעּברַא רעד ּוצ -- ןּוטעג יירשעג ַא

 יז טָאה סעוטש רעד רָאנ ,ןּוטנג רעטיצ ַא טָאה קעלּוי

 ?עיצקעל רעד ּוצ רעדיװ ןּוא ןּוטעג לסיירט ַא ךיז רע טָאה

 ,ןעמּונעג

 ןעװעג רעדיװ זיא רעטעּפש ןּוא טנוָא ןקידנעמּוק םעד רעּבָא

 יטָאה רע ,ןעװעג רעגרע ךָאנ ּוליִפַא זיא סע ןּוא .,ענעגייא סָאד

 סעיצקעל יז ,טעּפש ןענַאטשעגפיוא זיא ,רעכיב יד ַאג טלמערדעג

 .טלָאװ רע ײװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע .ּיװ-יּבִא ןעמיקעגױעּביא רע זיא

 .םידומל יד ּוצ קשח ןצנַאג םעד ןריוװעגנָא

 .ןֿפיה וצ קנוטכַא ם'א ףיוא ןּבײהעגנָא טָאה רעטָאפ רעד

 ?ֿפײעגנָא טיא רע גָאה ךעלדנע ,ןטכַארטרַאפ ּוצ ךיז ךָאנרעד

 , .טייקליופ ןייז ןפרַאװּױצרַאפ
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 -- טגָאזעג ןגרָאמירפ ןמיוועג ַא ןיא רע טָאא -- !קעלװ --

 .לָאמַא סָאװ רעד טשינ ןיוש טסיצ ּוד ?ןעשעג ריד טימ זיא סָאװ

 טכַארטַאּב !רעייז ךימ טרעגרע סָאד .טשינ רעייז רימ טלעפעג סָאד

 ןיִּב ךיא .עילימַאֿפ רעד ןופ גנונפָאה עצנאג יד טסיּב ּוד -- ךיד

 ?טסײטשרַאפ ! ןדירפּוצ טשיג ריד ןּופ

 ַאזַא טימ לָאמ ןטש רע םֹוצ טגָאזעגסױרַא ,ףרּוװרַאפ רעד

 ,טרעױרטרַאפ רעייז לגנּוי עמירָא סָאד טָאה ,לֹוק ןפרַאש

 ױזַא ןָאק סע -- ןּוטעג טכַארט ַא רע טָאה -- תמא --

 ּוצ ןקיזָאד םעד ּוצ ףֹוס ַא ןכַאמ ףרַאד ןעמ ,ןייג טשינ רעטייוו

 . . .ןרַאנּפָא ןּוא ןפלעה

 -סױרַא ,רעטָאּפ רעד טָאה טנװָא ןקיּבלעז םעד ךָאנ רעּבָא

 ;ךעליירפ רעייז ןוויּכּב יװ טגָאזעג ,ּבּוטש ןּופ קידנעייג

 טנידרַאּפ ךיא  ּבָאה שדֹוח ןקיטנייה םעד ?טסיײו ריא --
 -גַאגרַאפ ןיא יװ ,רעמ סעריל 32 ןּביײרש-.ןסערדַא עקיזָאד יד טימ
 לדעלּפיש ןּופ ןעמּונעגסױרַא רע טָאה ,סָאד קידנגָאזּפָא -- ! םענעג

 רעדניק יד ןפַאשרַאפ ּוצ ,טפיוקעג טָאה רע עכלעוו ,ךעלרעקיצ לקעּפַא

 ,טסנידרַאפ ןטרעסערגרַאּפ ןייז ּבילּוצ ,דיירפ לסיּב ַא

 / ּוצ טגָאזעג ןוא טּומ טכַאמעג רעטײװ ךיז טָאה קעלּוי

 : ךיז

 .?עװ ,ןרַאנ רעטייװ ךיד לעװ ךיא !רעטָאּפ רערעיט ,ןיינ --

 יד לָאז'כ ,ןדנעװנָא תֹוחֹוּכ עטצעל יד לעוו'כ ! ןפלעהּוצ רעטייוו ריד

 ךיא לעװ טכענ יד ןיא ןּוא ,גָאט ןרעּביא ןכאמ קיטרַאפ סעיצקעל

 ...רעדירּב יד רַאּפ ,ןעמַאמ רעד רַאפ ,ריד רַאפ ןטעּברַא רעטייו

 .:טדערעג רעטייוװ ױזַא טָאה רעטָאפ רעד ןּוא

 .יילק ןייק טשינ זיא סָאד ,רעמ סעריל קיטיירדנּואיײװצ --
 ָאד -- ךייא .ןּופ רָאנ רענייא !רעדניק ,ןעיירפ ךיז רימָאל ! טייקעג
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 רימ טפַאשרַאפ -- ןקעלוי ףיוא טנַאה רעד ט'מ ןזיװעגנָא רע טָאה

 ,קיריורט ךימ טכַאמ ןּוא שפנ:תמגע

 ,קידנגייװשליטש ףרּוװרָאפ םעד טרעהעגסיוא טָאה קעלוי ןּוא
 ןגיוא יד ןיא ןסירעג םיא ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןרערט יד קידנעגנילש

 ,טייקסיז עטיורג ,עסיורג א ץרַאה ןיא טליפעג קיטייצנייא ןּוא ,ןײרַא

 סָאד רעּבָא ,גנּוסעגרַאפ זיּב ןטעּברַא ןּביוהעגנא טָאה רע ןּוא
 ןעגייז טייקעדימ רצקידרעירפ רעד טימ ןעמאזּוצ ךיז ןרעטַאמ עיינ
 ,ןטלַאהוצרעּביא ןרָאװעג רערעווש לָאמא סָאװ םיא

 רעטָאפ רעד .םישדח ייווצ רשפא טרעיודעג ךָאז יד טָאה יוזא

 םיא ףיוא טקוקעג ןּוא ךעלגעט גָאט טעמּכ ןקעלּוי טפָארטשעג טָאה

 .עג ַא ןיא ןיא רע זיּב ,קילּב ןרעכעלדנייפ א טימ ץלא לָאמא סָאװ

 ןטעּומשכרּוד םיא טימ ךיז ,רערעל םּוצ ןעגנַאגעג גָאט ןסיװ

 :טגָאזעג טָאה רערעל רעד ןּוא ,םעד ןגעוו

 .עטניא ןַא זיא סָאד םירָאװ ,רע טכַאמ סעיצקעל יד ,הּברדַא --

 רעד ּוצ םענייז ןערּב ןקיטסגנַאל ןקיזָאד םעד רָאנ ; דניק טנעגיל

 טשינ ןיא ,סַאלק ןיא טלמערד רע ,טשינ ןיוש רע טָאה ערעל

 לָאמא סָאװ רע טּבײרש ןעגנוּביא .טשימטצ זיא ,םַאזקרעמפיוא

 ,רעכיז ןיּבכ ,טרימשעגּפָא יּבַא ,ןעמוקוצרעּביא יּבַא ,ערעצריק

 שרעדנַא ,שרעדנַא רַאג טנַאקעג ןליוו ןעטּוג ַא ַאּב טלָאװ רע זַא

 ! ןענרעל ךיז

 ןיא לגנּוי טָאד ןעמּונעג רעטַאפ רעד טָאה טנװַא טעד ןיא

 סָאװ ,טײקטסנרע ןַא טימ טגָאזעג םיא יוזא ןּוא ןיירא טייז ַא

 :ןעזעג טשינ רעטָאפ םַאּב עכלעזַא לָאמנייק ךָאנ טָאה רע

 ץרעקרעד ןיא יװ ,טעּבױא ךיא יװ ,ךָאד טסעז ּוד !קעלי ---

 ןגעװטסעדנופ רימ טסליװ ּוד .עילימַאפ רעד ּבילֹוצ ןּבעל סָאד רימ

 רימ רַאפ טשינ ,ץראה ןייק טשינ טכָאה ֹוד ,ןכַאמ רעגנירג טשינ
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 ! רעדירּב יד רַאפ טשינ ,ןעמַאמ רעד רַאפ טשינ

 .סיוא קעלּוי טָאה -- !עטַאט ,ױזַא טשינ דער !ןייג ךַא --

 ןכיל יד טנ:עעג ןיוש ןּוא ,ןייוװעג א קיד זָאלסױרַא ,ןפּורעג

 .רעּביא םיא טָאה רעטָאפ רעד רעּבָא טעלַא ןיא ןייז ּוצ הדֹומ ךיז

 :טגָאזעג ןּוא ןסירעג

 בעל רימ ןעגנּוגנידאּב ערעווש ַא רַאפ סָאװ ןיא טסייוו ּוד --

 ןטוג םעד ןנָאװ ןעמ ףרַאד ,ןּבעלכיּוד ןענָאק ּוצ ידּכ זַא ,טסײװ

 זא ,טסייוו ,עילימַאפ רעד ןיא עלַא ןּופ טײקיליװרעפּפָא יד ןּוא ןליוו

 ּבָאה שדֹוח םעד .טעּברַא ןיימ ןעלּפָאטיַאפ טזּומעג ?ָאה ןײלַא ךיא

 רעד ןּופ עיצַאקיפיטַארג ריל טרעדנּוה ףיוא טכערעג ךימ ךיא

 .טשינ ןּביג יז זַא ,טסיװרעד ךימ ּבָאה'כ ןּוא ,גנוטלַאװרַאפ-ןאּבנויא

 :הדֹומ ןייז ןּופ ןטלאהעגּפַא קעלּוי ךיז טָאה ,סָאד קידנערעהרעד

 ןּוא ,ץרַאה ןייז ןּופ ןסירעג ןיוש םיא ךיז ןּבָאה רעטרעוו יד שטָאכ ,ןייז

 יַאֹּב ,קילּבנגױא ןייא ןיא ןּוא ,טרעטיצעג ןיוש םיא ןּבָאה ןּפיל יד

 יא ךיז ּוצ ןיילֵא רע טָאה ,ליװ ןּופ חֹוּכ םעד קירוצ קידנעמוק

 ; טגָאזעג
 רעטייװ לעוװ'כ !ןגָאז טשינרָאג ריד לעוו'כ !עטַאט .,ןייג --

 ףַאשרַאפ ךיא סָאװ ,שפניתמגע יד רַאפ .ריד רַאפ םייהעג ןיא ןטעּברַא

 .טעּברא רערעזוש ןייד ןיא ףליה ןיימ טימ ןענױלַאּב ךיד ךיא לעװ ,ריד

 יד ,רעכעה ןײגרעּביא ךיוא יזַא ןיוש ךיא לעװ עלּוש ןיא

 ןטלַאהסױא םניא ריד ןפלעהּוצוצ זיא ךַאז עטסעּב ןּוא גטשרע

 טגָאלשרעד עכלעװ ,טעּברַא יד ריד ןרעגנירגרַאפ ןּוא עלַא זדנּוא

 !ךיד

 ,םישדח ייווצ ןעגנַאגעגקעװא רעדיװ ןענייז סעּומש םעד ןּופ

 :עטַאמ רעכעלגעט:גָאט ןּוא טעּברַא רעקיטכַאנַאּב ןּופ םישדח ייווצ

 :רָאפ ערעטיּב ןיא דניק ןּופ ןעגנוגנערטשנָא עטלפייווצרַאפ ,גנּור

 ,סָאד ןעוועג זיא ןפרּוװרָאפ יד ןופ רעּבָא רעגרע ,ןטַאט ןּופ ןפרּווװ

 ,ױזַא ,רעטלעק םיא ּוצ ןרָאװעג לָאמַא סָאװ זיא רעטָאפ רעד סָאװ
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 .עג טלָאװ סָאד יװ ,ןפּורנָא םיא וצ לָאמא ןטלעז ךיז טגעלפ רע זַא
 ףַאפ ןעגנַאגעג ןרילרַאפ ןצנַאגניא ןיש ןיא סָאװ ,דניק ַא ןעװ
 ירעד טשינ סטּוג ןייק רָאג ןיוש ןעק ןעמ ןכלעוו ןּופ ,ץרַאה ןייז
 ,םיא ףיוא ןּוט ּוצ קילּב ַא וליּפַא ןטימעגסיוא טָאה רע ןּוא ,ןטרַאװ

 רעטָאפ רעד ןעוו ןּוא ,ןטילעג ןּוא ןעזעג סָאד טָאה קעלּוי

 טימ טקישעגכַאג םיא רע טָאה ,םיא ןּופ טײרדעגקעװַא ךיז טָאה

 ,קילב ןייז םיא ּוצ קידנייהפיוא ,שּוק ןטסיירדמוא ןַא טנַאה רעד

 רעקיזָאד רעד ןופ .עּביל ןּוא טעמּוא טימ ןעוועג לופ זיא סָאװ

 ןּוא ןרַאד ןּבײױהעגנָא רע טָאה ןדייל ןקידנעטש םעד ןּוא טעּברַא

 ץלַא ,ןריוװעגנָא טָאה רע חֹוּכ רעמ סָאװ ןוא ,ןרעװ רעכיילב ץלַא

 .מּוא סָאד טָאה .ןענרעל סָאד ןקיסעלכַאגרַאפ טזּומעג רע טָאה רעמ

 ןגָאזּפָא ךיז זּומ רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ךעלדנע עלעגנוי עכעלקילג

 4: טגָאזעג טנװָא ןדעי טָאה רע ןּוא ,טעּברַא רעמייהעג ןייז ןּופ

 :רךיִז

 . ..ןייטשפיוא טשינ לעוו'כ ,ןּפָאלש ןיוש ךיא לעװ טכַאנ יד --

 ,רע טָאה ,ףלעווצ ןעגנולקעג רָאנ טָאה רעגייז רעד רעּבָא יו

 ,סולשַאּב םענעמּונעגנָא ןייז ַאֹּב טסנרע ןטלַאה ּוּצ ךיז טָאטשנָא

 יוזא קידנגיל זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע .הטרח סיורג טליפרעד

 טסיײר רע זַא ,בֹוח ןסיורג ַא סעּפע טשינ רע טלופרעד ,טעב ןיא

 ,עילימַאפ רעד ַאֹּב ןּוא ןטַאט םָאּב עריל עקיזַאד יד סיױרַא טיושּפ

 ילּביףֹוס זַא ,טכַארטעג ךיז ןּוא ןענַאטשעגפױא זיא רע ןּוא

 ג ןּביירש םַאּב ןפערט םיא ןּוא ןּפַאכּפױא רעטצפ רעד ךיז טעװ ףֹו

 .טנװָא ןיא קידגלייצרעּביא ,ןּפַאכ זיא'ס ןעװ ךָאד ךיז טעװ רע זַא

 .טעװ םּורַא ױזַא ןּוא ,ןּבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,ריּפַאּפ ןסַאּפ יד

 ,ץלַא ךעלריטאנ ןקידנערַאפ ךיז טעװ סע ןּוא ,ןרעוװ טסּױװַאב ךַאז יד

 ןכלעװ ,ןליװ ןּופ טקַא םעד ןָא ,ףליהטימ ןייז ןָא ,ךיז ןּופ ןיײלַא

 ףיז טָאה ױזַא ןּוא .ןריפוצסיוא חֹוּכ גונעג טַאהעג טשינ טָאה רע

 ,רעטייוװ ןגיוצעג
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 יו ,טגָאזעגסױרַא טָאה רעטָאפ רעז ןעוו ,גָאט ןסיוועג ַא זיּב

 -ןסָאלשטנַא קיטליגטנַא ןיוש ןקעלוי טָאה סָאװ ,טרָאװ ַא ,ענשיטוא

 ןּוא ,ןקעלּוי ףיוא ןּוטעג קּוק א טָאה רעטּומ יד ; ױזַא ןעװעג זיא סָאד

 רעטכעלש ךָאנ ,רעכיילּב ךָאנ ןעזעגסיוא ריא טָאה רע יװ ױזַא

 :טגָאזעג יז טָאה ,קידנעטש יװ

 קידנדנעװ ןּוא -- ..!סניימ דניק ,קנַארק טסיּפ ,קעלוי --

 .קנַארק ןייז זּומ קעלּוי -- : ןּבעגעגּוצ יז טָאה ,רעטָאפ םּוצ ךיז

 + ריד זיא סָאװ ,רערעייט ןיימ ,קעלּוי !זיא רע ךיילב יװ ,רַאנ עז

 =יא ףױא ןפרָאװעג קילּב ןייא רָאנ טָאה רעטָאפ רעד רעּבָא

 :טגָאזעג ןּוא

 .עג ןייז טשינ ןעק רעד ,ןסיװעג טכעלש ַא טָאה סע רעוװ -- |

 רעליש רעקיסיילפ ַא ןעוװעג זיא רע ןעוו ,קירּוצ טייצ ַא טימ ,טגוז

 .ןעװעג ױזַא טשינ זיא ,ןּוז רעדנּביל א ןּוא

 'סיוא רעטּומ יד טָאה -- !קנַארק ךָאד זיא רע רעּכָא --

 .ןפורעג

 רעטָאפ רעד טָאה -- !ןָא טשינרָאג ןיוש ךימ טייג סָאד --

 -  :טרעפטנעעג

 יװ ,טליפעג לגנּוי עמירָא סָאד ךיז טָאה ,סָאד קידנרעה ןּוא

 .שעװ רע ,ךַא ,טצעזעגנײרַא ץרַאה ןיא רעטצמ ַא רעוװ םיִא טלַאװ'ס

 ..יעטַאט ןייז !טשינ ןעק רע !ןטלַאהסיוא טשינ רעגנעל סָאד ןיוש

 טָאה לגנּוי סָאד ןעװ ,טרעטיצעג .ױזַא טָאה רעכלעװ ,עטַאט רעד

 ...ביל טשינ ןיוש ,סע טסייה ,םיא טָאה . , ,ןּוטעג לטסּוה ַא רָאנ

 ןּברָאטשעגּפָא ,סע טסייה ,זיא רע .ןרַאנ ּוצ סָאװ ָאטשינ ךיז זיא סע

 .ייץרַאה סנטַאט ןייז ןיא

 טימ טגָאזעג לגנּוי סָאד ךיז טָאה -- !עטַאט !ןייג ,ךַא --

 םירָאװ ,טקידנעעג ץלַא רעכיז ןיוש זיא דניצַא -- דהּפ-טיוט ַא
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 ןעמעננעמאזּוצ ךימ לעװ'כ .עּביל ןייד ןָא ןּבעל טשינ ןעק ךיא

 ןױש ךיד לעװכ ,ןלייצרעד ץלַא ריד לעוו'כ ,תֹוחֹוּכ עֶּלַא טימ

 סָאװ ןייז לָאז ! רעזרפ יװ ןענרעל ךימ לעזזכ ,ןראנּפַא רעמ טשינ
 ,רעניימ רערעייט ,לָאמַא יװ ,ןּבָאה ביל ךימ טסלָאז יּבַא ,ליװ סע

 !םעלַא ףיוא טיײירג ןיוש ךיא ןיּב דניצַא ,ישעטַאט רעטסרעייט

 ,טּושּפ טייהגיוװעג ןּופ ,טכַאנ עּבלעז יד ךָאנ זיא רע רעּבָא

 ךָאנ רע זיא ,ןענַאטשעגּפױא זיא רע ןעװ ןּוא ,ןענַאטשעגּפױא

 טכַאג רעד ןּופ טייקליטש רעד ןיא ןּוט קוק ַא ןעגנאגעג ?ָאמנייא

 עג גנַאל ױזַא טָאה רע ּוװ ,עלעביטש םעגיילק ןקיזָאד סעד ףיוא

 טלּופעגרעניא זיא סָאװ ,ץרַאה ַא טימ טעּברַאעג ןּוא טכַאװעג םייה

 ןכערטעגּוצ זיא רע ןעװ ןּוא ,דיירפ רעטסנריר רעד טימ ןעוועג

 עסייוװ ,עגייר יד ןעזרעד ןּוא ,טכיל ןדנּוצעגנָא ןּוא עלעשיט םוצ

 .לב יד ןּבײרש טשינ לָאמנײק ןיוש ףרַאד רע עכלעװ ףיוא ,ןסַאּפ

 רע עכלעוו ,ןעמענ עקיזָאד יד ,טעטש ןּוא ןשטנעמ יד ןּופ ןעמ

 ךעלקערש  ױזַא ןרָאװעג םיא זיא ,קינײװנסױא טנעקעג ןיוש טָאה

 ןייז ,רעדעפ רעד ּוצ טּפַאכעג לענש ךיז טָאה רע ןּוא ,קיטעמוא

 :?וַאּב רעד טימ רעּבָא .ןנניײהּוצנָא רעדיוװ טעּברַא עכעלטנייוועג

 .?גּפָארַא זיא ךּוּב טָאד ןּוא ,ךּוּב ַא ןּוטעג סיוטש ַא רע טָאה גנּוג

 פאק ןיא ןּוטעג ץעז ַא טיא טָאה טּולּב סָאד .דרע רעד ףיוא ןלָאפ

 ,טיא טלָאװ רע ..!ןּפַאכּפױא טנעקעג ךיז טָאה רעטָאפ רעד ,ןײדַא

 ,הברדא ;ךאז רעטכעלש םוש ןייק ַאּב ןפָארטעג טשינ ,תמא ןַא סאו

 רעּבָא ןליײצרעד ּוצ ץלַא םיא ןסַא?לַאּב ןײלַא ךָאד טאה רע

 .,.שינרעטסניפ רעד ןיא טירט ענייז ןרעהרעד ּוצ ,ןגעווטסעדנופ

 ..,העש ױע ד ןיא ,טײקליטש רעד ןיא ױזַא ןרעװ ּוצ טּפַאכעג

 םּוצ ןעז ךָאנ רשפא ןּוא .. .ןעמַאמ יד ןקערשרעגיא ןּוא ןקעוווצפייא

 ןליפ ךיז ןוא ןּבילּב ןייטש טעװ רע יװ ,ןטַאט םעד ?אמ ןטשרע

 םעד ַאּב ..ןרעװ ריֹוועג ץלא טעװ רע ןעװ ,םיא ןגעק קידלוש

 טָאה רע רעּבָא .ןּבילּבעג טרענײטשרַאפ טּוׁשּפ רע זיא ץנַאדעג
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 רעד ַאּב עלײװ ַא טרעהעגרעטנוא ךיז טָאה רע .טרעהעג טשיגרָאג
 !טשיניַאג -- ךיז רעטניה טַאהעג טָאה רע עכלעװ ,ריש
 ףע טָאה ,ןפָאלשעגנייא ףיט ןעװעג זיא זיוה עצנַאג סָאד = |
 :עג ךיז ןּבָאה ןסַאּפ יד ןּוא ,ןּביירש ּוצ קידנלייא ןּבױהעגנָא ָאזלַא
 "סָאמעג םעד טרעהעג רע טָאה קידנּבײרש ױזַא ,םיא רַאפ טמרּוט
 .רעד ,עלעסעג ןטנַאנ ןיא ןַאמכַאװ-טָאטש םעד ןופ טיוט םענעט
 ;טרעהעגפיוא קנילצולּפ טָאה סָאװ ,שטָאק ַא ןּופ שיורעג סָאד ךָאנ
 סָאװ ,געװ ןּופ ײרעּפַאלק ערעװש סָאד רעטעּפש עליו ַא ןּוא

 ַא ךָאנ ךָאנרעד ןּוא ,ןטייווצ םעד ךָאנ רענייא טקירעג ךיז ןּבָאה
 :וצ.טייצ ןּופ ןרָאװעג ןסירעגרעּביא זיא סָאװ ,טייקליטש ערעפיט
 ,ןּבירשעג טָאה רע ןּוא .טנּוה ַא ןּופ ןליב ןטײװ א ךרּוד טייצ
 . . .ןבירשעג

 .םיוא ,םיא רעטניה ןענַאטשעֶג רעטָאפ ןייז זיא ליײװרעד ןּוא
 ַא טָאה רע ,ךּוּב םענעלַאפעגּפָארַא ןופ ּפַאלק םעד ךרּוד טקעװעג

 רעד ןיא עלעּביטש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא ,טרַאװעג טייצ עסיוועג

 ,טירט ענייז טשיוררַאפ טָאה ןגעוו יד ןּופ ןּפַאלק סָאד ןעװ ,עלייוו
 ןרעּביא ּפָאק ןעיורג ןייז טימ ,טרָאד ןייטש ןּבילּבעג זיא ןּוא
 ענייז -ערעפ יד יװ ,ןעזעג ןּוא ,ןּוז ןייז ןופ עלעּפעק ןלעקגּוט

 -רַאפ עגר ןייא ןיא טָאה רע ןּוא ,ריּפַאּפ ןסַאּפ יד רעּביא טפיול

 -דנעמּוא ןַא ןּוא ,ןענַאטשרַאפ ,טנַאמרעד ךיז ץלַא ,ץלַא ןענַאטש
 :וצ ,המשב יד ןסָאגרַאפ םיא טָאה טייקטרירעג ןּוא תונמחר ךעל

 ןּוז ןייז ןּופ סעציײלּפ יד רעטניה ,םעטָא ןַא ןָא ,םיא קידנדימש
 .עג יירשעג ַא ,רענעקַארשעגרעּביא ןַא ,קנילצולּפ טָאה קעלּוי זיּב
 רעטסעפ ַא טימ ּפָאק ןייז ןעמּוגעגמּורַא ןּבָאה סמערָא ייווצ .ןּוט

 | | ,גנומרַאמּו א

 ?גנּוי סָאד טָאה -- !לֹחֹומ רימ יז ,עטַאט ,עטַאט א --

 ,רעטָאפ םעד קידנענעקרעד ,ןייוװעג ןּופ ןפּורעגסױא

 .טנעעג רעטָאפ רעד טָאה -- !לחֹומ רימ ּוד ײז סָאד --== =
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 -- .ןרעטש ןייז ןשּוק טימ קידנקעדאפ ןּוא קידנעצכָאלש ,טרעפ

 ר י א גנַאלרַאפ סָאד ןּוא ,ץלַא סיי ,ץלַא ןענַאטשרַאפ ּבָאה ךיא

 ןיא םוק ,םּוק !סגיימ דניק קיליײה ,ןיײז לחֹומ רי מ טסלָאז וד זא

 !סמערָא עניימ

 .גײרַא סמערָא יד ףיוא ןּוא ןכיוהעגטיוא םיא טָאה רע ןּוא

 -עגנײרַא םיא ,רעטומ ףעטכַאװעגפיוא רעד ןופ טעג םוצ ןגָארטעג

 :טגָאזעג ןוא סמערָא עריא ןיא ןפרָאוו

 טפַאלש רעכלעװ ,דנ'ק ןשיכאלמ ןקיזָאז םעד שוק א ביג --

 ,רימ רַאֿפ טכעג יד ךרוד טעּברַא ןּוא טישדח לפיוו טשינ רשי

 טָאה רעכלעװ ,םיא ,ץרַאה ןייז טרעטיּבראפ בָאה ךיא ןּוא

 ..רבּוא ראפ טיורב ףיוא טנידרַאש

 קידגענעק טשינ ,ץ"אה טּוצ טקורזעגוצ םיא טָאה רעטױמ יד

 יז טָאה םעדכָאנ ,טיײקטרירעג סיירג ןּוּכ טרָאװ ןייק ןדערסייא

 ןיא ןײרַא סיא גָארט ..!ןפָאלש ,/גיק רעייט ,ןפַאלש --

 .ג.עלעטעפ ןייז

 ןגָארטעגנירַא ,סמערָא יד ןיא ןעמונעג םיא טָאה רעטָאפ רעד

 ןּוא םיא קידנשוק ,ן"רַא טעּב ןיא טגיילעג ,עלעביטש ןייז ןיא

 טימ טליהעגנּורַא ןיא ןשיק סָאד םיא טכַאמעג ךיילג ,קידג:לטרעצ

 .ערדלַאק רעד

 .רעציא קעלוי טָאה -- ! ריד קנַאד'כ ,עטַאט ריד קנַאד'כ --

 !טכַאנ עטנ א !עמַאט ,ייג !ןפָאלש ןיוש ךיוא ּוד ייג -- .טרזחעג

 ןקידנפאלש ַא ןעז טלָאװעג םיא טָאה רעטָאפ רעד רעּבָא

 טנַאה ןייז ןעמּוגעג ,רעגעלעג ןייז ַאּב טצעזעגרעדינַא ךיז רע טָאה

 !טגָאזעג ןוא

 !ףָאלש ,עלעדנּוז ,ףַאלש --

 גנַאל ןפָאלשעג ןוא ןפאלשעגניא רעדימ ַא ויא קעלוי
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 ,..ָאלש ןקיור ןּוא ןליטש ,םישדח ליפ יוזא ךָאנ ןטש ע םעד טימ
 ןוא ,עקידנעלכיימש ,עקידיירפ ,עּביל טַאהעג רע טָאה תֹומֹולח ןּוא
 ןעװעג ןיוש זיא ןּוז יד ןּוא טנפעעגפיוא ןגױא יד טָאה רע ןעװ
 ,ןעזרעד םעדכָאנ ןּוא טליפרעד רעזרפ רע טָאה ,למיה ןפיוא ךיוה גונעג
 ּפָאק ןעיורג םעד עלעטעּב ןּופ געיּב ןפיוא ,טסֹורּב ןיז ןּבעל ַאד
 טכַאנ עצנַאג יד טגנערּברַאפ ױזַא טָאה רעכלעװ ,רעטָאּפ ןייז ןופ
 ןופ ץרַאה ןָא טרַאּפשעגנָא ןרעטש ןטימ ןפָאלשעג ךָאנ זיא ןוא
 ,ןּוז ןייז
 ג 1 3 9 9 1: ג 3 2

 ןליװ ןּופ חֹוּכ רעד

 ,ןט:28 םעד ,ךָאװטימ

 טאהעג חֹוּכ טלָאװ ,סאלק רעזדנּוא ןיפ ידרַאטס ןייא רָאנ
 ! ןּוטעג טָאה קישטנערָאלּפ רעניילק רעד סָאװ ,סָאד ןוט וצ

 ,עלּוש ןיא ןכַאז ייווצ ןעמוקעגרָאפ ןעגייז ירפרעדניא טגייה
 טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןיגָארַאג ןּופ דיירכ עקיטלַאװג יד :סנעטשרע
 ייווצ ןופ גָאלּוצ ַא טימ ךָאנ ןּוא ,טָאּבלַא ןרעייט ןייז טקישעגקירּוצ
 ;עגמּורַא עקַאט טָאה רע עכלעוו ,לאמעטַאװג ןיפ סעקרַאמ ענעטלעז
 עלַא זדנוא טָאה סָאװ ,סָאד סנטייווצ ןּוא ;םישדח יירד ןיוש טכוז
 זיא ןּוא ?אדעמ ןטייווצ םעד ןעמּוקַאּב טָאה ידרַאטס ; טנױטשטנַא
 ,סַאלק רעצנַאג רעד ןּופ רעליש רעטשרע רעד ,ןסָארעד ךָאנ ,ןרָאװעג
 ךיז טלָאװ רעװ !םעד ןּופ ןעוועג טרעדנּוװרַאפ ךעלקערש ןענייז רימ
 םיא טָאה רעטָאפ רעד ןעװ ,טיײצ:רעּבָאטקָא טכערעג ןעװעג סָאד
 ןקיזָאד םעד ןיא ןוטעגנָא ,ןײרַא עלּוש ןיא ןריפ ּוצ טגנטרבלג
 ; רערעפ םּוצ טגָאזעג ןּוא ,עלעקער ןצרוק םענירג
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 םירָאװ םיא ּוצ דלּודעג ךס ַא ןּבָאה ןוּומ טעװ רעה רעד --

 ןײטשרַאפ ּוצ סעּפע רעװש רעייז םיא ויא סע ,ּפמעט זיא רצ

 -- :רע ןּוא ,"ּפָאק-:ןטּפעש , :ןפורעג עלַא םיא ןּבָאד רימ

 דלַאּב ךיז ןּוא -- !ןגיז לעװ ךיא רעדָא ,ןּברַאטש לעװ ךיא רעדַא

 ,ןּבעל ןּוא טוט ףיוא ערעל רעד ּוצ ןעמוועג

 טנרעלעג ,טכַאנאּב טנרעלעג ,גָאטַאב טנרעלעג ןיז טָאד רע

 ,ריצַאּפש ןפיוא ּוליפַא טנרעלעג ,עלּוש ןיא טנרעלעג .םייה רעד ןיא

 ,סקָא רעקידלודעג ַא יװ ,ןטסיופ יד ןּוא ןייצ יד קידגקירדנעמאזוצ

 םשינ ,גָאט:אב:גָאט יױזַא ןעגנַאגעג ןּוא ,לזייא טרָאּפשעגנײא ןַא יו

 ,ןּבע:עג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמענ-וצ יד ףיוא טנַא ןייק קידנגייל

 ,טרעטשעג םיא ןּבָאה עכלעו ,יד טסיופ רעד טימ קידנעקנעשַאב

 יעד ץּוח ַא ,ןטימעגסיוא עלַא ןּוא טגָאיעגרעּביא עלַא טָאה רע ןּוא

 *רַאפ טשינ טָאה רע !לָאשזָאק רעקידנשקע רעקיזָאד רעד  ,ןיסָאר

 ןעוועג לּופ ןענייז ןעגנוויא ענייז ,קיטעמטירַא עקשיש ןייק ןעגבַאטש

 אב ןטלַאה טנעקעג ךיז טָאה ןעמ זַא ,ןטייקשיראנ ליפ ױזַא שימ

 תורוש יירד ןייק טנעקעג טשיג טָאה רע ,רעטכעלעג רַנּפ ןטייז יד

 ןָא טביירש ,ןנַאגפױא רע טכַאמ דניצַא ןּוא ,קיגײװנסױא ןגָאזכ;אנ

 ! ןישַאמ ַא יװ ּפָא רע טּפַאלק סעיצקעל יד ןּוא ,ןזיירג

 ןײז ןָא ןעמ טנעקרעד םענייז ןליװ םענרעזייא םעד ןּוא

 ַא ןָא טעטּכ ,ּפָאק ןקיטנַאקריפ םעד ןָא ,רוגיפ רעטצעזעג רעצנאג

 .לֹוק ןעיור םעיז ןָא ,טנעה עּבָארג ןּוא עצרּוק עקיזָאד יד ןָא ,ןדלַאה

 ,ןעגנוטייצ ךעלקיטש  ןּופ ּוליּפַא ,ןסיּברַאפ ךיז טנרעל רע

 ַא ףיונּוצ רָאנ טּביולק רע יװ ןּוא ,ןשיּפַא-רעטַאעט יד ןּופ ּוליַפַא

 ןױש ךיז טָאה רע ,לכיּב א דלאּב ךיז רע טניוק ,טעדלָאס ןעצ

 ןסּוג ןּופ עגר ַא ןיא ,לָאמַא ןּוצ ,לקעטָאילּביּב ןייש ַא טלמַאזעגנָא

 ,ןטעּבנײרַא ךימ טעװ רע זא ,טּפַאכעגסױרַא ךיז רע טָאה ,רָאמוה

 .ןקּוקאּב סע לָאז ךיא

 טשינ ךיז טליּפש ,םלניק ּוצ טשינ טדער רע ,מגקירּביא
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 .געטש רע טציז ,ןּוט קיק ַא טשיג טסלָאז ּוד ןעװ ןּוא ,םענייק טימ
 .אּבמּוא ,ןפיילש יד רעטנּוא ןטסיופ יד טימ טרַאּפשעגרעטנּוא ,קיד
 ,סױרַא דרע רעד ןּופ טקעטש סָאװ ,םַאטש קיטש ַא יװ ,ךעלגעוו
 | ,רערעל םעד סיוא טרעה ןּוא

 !ידרַאטס רעמירָא רעד ,ןעװרָאה טזּומעג סָאד טָאה רע יװ
 "ןּוא רָאמּוה ןטכעלש ַא ןיא ןעװעג טניײה זיא רערעל רעד

 :טגָאזעג ,לַאדעמ םעד םיא קידנּבעג ,רע טָאה ךָאד ,טגערעגּפיוא
 !טגיז רעד ,דלודעג טָאה סע רעװ !ידרַאטס ,ָאווַאוּב --
 טכַאמעג טשינרָאג ךיז טלָאװ רע יװ ,ןעזעגסיוא טָאה ידרַאטס

 ןּוא ,ןוטעג טשינ לכיימש ןייק ּוליִפַא טָאה רע ;לַאדעמ םעד ןּופ
 טָאה ,קנַאּב ןייז ּוצ םיא טימ טרעקעגקירּוצ ךיז טָאה רע רָאנ יװ
 ןוא ּפָאק ןרעטנּוא ןטסיופ יד טימ טרַאּפשעגרעטנּוא דלַאּב ךיז רע
 ,רעירפ יװ רעכעלגעװַאּבמּוא ךָאנ ןציז ןּבילּבעג

 ,ןײגסױרַא םַאּב ןעװעג זיא רעטכעלעג עטסערג סָאד רעּבָא
 זיא רעכלעװ -- רעטָאפ רעד םיא ףיוא טרַאוװעג טָאה סע םירָאװ
 ךיוא טימ ,רע יװ ,רעקיד ןּוא רעצרּוק ַאזַא ךיוא -- רעריזירפ ַא
 טשינ ךיז טָאה רע .לֹוק יור ַאזַא ךיוא ןּוא םינּפ קיטנַאק-ריפ אזַא
 זיּב ,ןביילג טלָאװעג טשינ טָאה ןּוא לַאדעמ םעד ףיוא טכערעג
 רע טָאה סלָאמַאד ןּוא ,טרעכיזרַאפ טשינ םיא טָאה רערעל רעד
 ןרעּביא ןּוז םעד ןּבעגעג-קסַאילפ ַא ןּוא דיירפ ראפ ןכַאל ןּביױהעגנָא
 ;חֹוּכ ןצנַאג ןטימ קידנעיירש ,קרַאק

 .רומח רערעיײט ,טנכייצעגסיוא לסיּבַא סָאד ךיד ּוטסָאה --
 ,ּבילּבעג-ןיטש זיא רע ןּוא -- !ךיד עשז:לָאז ַא !רענײמ ,ּפָאק
 .קידנעלכיימש ןּוא םיא ףיוא קידנקּוק ,טרענײטשרַאּפ יו

 ןייא ץּוח ,ןעלכיימש ּוצ ןּבױהעגנָא עלַא ךעלדנע רימ ןּבָאה
 .רעּביא ,זָאנ רעד רעטנּוא טלמרּומעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןידרַאטס
 .ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא עיצקעל יד ךיז קידנרזח
 59 9 ט 9 ט : 6 ט : ט ט 9 9 :
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 טײקרַאּבקנַאד

 .ןט:21 םעד ,תּבש

 ןייז ףיוא טשינ לָאמנייק ךיז טגָאלק ידרַאטס רבח ןייד ,,,
 ַא ןיא ןעוועג זיא רערעל רעד, ,םעד ןיא רעכיז ןיב'כ ,רערעל

 רעדיװ ךיד ּוטסָאה -- "טגערעגפיוא ןעװעג זיא ,רָאמוה ןטכעלש

 ,לגנּוי ,טכַארט ַא רָאנ ביג רעּבַא .ןָאט ןוייּב ַא טימ טקורדעגסיוא

 ?ןעמעװ ףיוא ךָאג ןּוא .טגערעגפיוא טסיּב ןיילַא ּוד לָאמ לּפיוו

 .טגערעגפיוא ןייד עכלעוו ןגעק ,ןטַאט ןייד ףיוא ,ןעמַאמ ןייד ףיוא

 ליפוצ ךָאנ לָאמנייא טשינ טָאה רערעל ןייד ,דניז ַא ןיוש זיא טייק

 רע ןרָאי לפיוו ,טכַארט ַא רָאנ ּביג .טגערעגפיוא ןייז ּוצ תוביס

 טשינ עכלעװ ןֹופ ,רעליש עקיזַאד יד טימ ױזַא ןיוש ךיז טגינייּפ

 .סערג יד ,אּברדַא ,םיא ּוצ ןדניּבעגּוצ ןּוא ךעלפעה ךָאד ןענייז עלַא

 :סטּוג ןייז סיוא ןצּונ ,ערַאּבקנַאדמוא ךָאנ ןענייז יז ןּופ לייט עט

 ןּופ טָאה רע זַא ,ױזַא ;טעּברַא ןייז ּפָא טשינרַאג ןצַאש ןּוא ,טייק

 ,דייױפ יװ ,שפנ-תמגע ןּוא טייקרעטיב רעמ ךס ַא עלַא ךייא

 טלָאװ טרָא ןייז ףיוא רעקילייה ַא ּוליפַא : טכַארט ַא רָאג ביג

 למי ,ןסיװ ךָאנ טסלָאז ּוד ןּוא ,ןרָאװעג זיי לַאמנייא טשינ ךיוא

 רָאנ זיולּב ,רעקנַארק ַא סעיצקעל יד ףיוא טמּוק רערעל רעד לָאמ

 טעּב ןיא טלַאװעג טימ טשינ םיא טגייל קנערק ןייז סָאװ ,רַאפרעד

 ,טדייל רע .עלּוש ןיא ןהעש יד ןּופ טשינ םיא טײרּפַאּב ןּוא ןײרַא

 ךיז טרעסערגרַאפ קיטייוו ןייז ןּוא ,טגערעגפיוא רעבירעד רע זיא

 זַא ,רעדָא ,טשינרָאג ךייא טרַא סע זַא ,טעו רט ןעװ ,רעמ ךָאנ

 ,טײקכַאװש ןייו סיוא טצונ ריא
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 עטַאט ןייד םירָאװ ,רערעל ןייד ּביל ּבָאה ןוא ,ןּוז ןיימ ,ןיוש

 זיא ןּבעל ןייז םירָאװ ,ךיוא םיא טניוש ןּוא ביל ךיוא םיא טָאה;

 םיא ןלעװ עכלעוו ,רעדניק רעטרעדנּוה ןּופ קילג םעד .טעמדיוועג-

 טכײלַאּב ןּוא טלקיװטנַא רע םירָאװ ,ּביל םיא ּבָאה ; ןסעגרַאפ לָאמַא-

 םיא ּבָאה .המשנ ןייד סיוא טלדייא רע םירָאװ ,דנַאטשרַאפ ןייד -

 רימ ןּוא ,שטנעמ רעסיורג ַא ןייז ןיוש טסעװ ּוד ןעװ לייװ ,ּביל

 טשינ ,ךיא טשינ :טלעװ רעד ףיוא ןייז טשינ סלָאמַאד ןיוש ןלעוװ-

 ךליּב ןייז ןלעטש ןגיוא ענייד רַאפ קידנעטש ריד ךיז טעװ ,רע -

 ןּופ קּורדסיוא םעד ןקרעמַאּב ּוטסעװ סלָאמַאד ןּוא ,םעניימ ןּבעל-

 ןכלעװ ףיוא ,םינּפ ןלעדייא ןייז ףיוא טײקרעטַאמעגסױא ןּוא ןייפ :

 ןלעטשרָאפ ריד ךיז טעװ סע ןּוא ,טשינ טכַא ןייק טנייה טסגייל ּוד:-

 ריד סע טעװ םּורַא רָאי קיסיירד ןיא ּוליפַא זַא ,קידעּבעל ױזַא

 הּפרח ַא ןּוא דיילטימ ַא ןליפרעד ּוטסעװ סלָאמַאד ןּוא .ןּוט יו י

 ךיד טסיּב ּוד סָאװרַאפ ,טַאהעג ביל טשינ םיא טסָאה ּוד סָאװרַאּפ-

 ,םיא טימ ןעגנַאגַאּב טכעלש -

 .ױרג רעד ּוצ טרעהעג רע םירָאװ ,רערעל ןייד ביל ּבָאה
 ,ןלּוש-רַאטנעמעלע יד ןּופ רערעל טנזיוט קיצפופ ןּופ החּפשמ רעסי
 יװ ,ןענייז עכלעװ ,עילַאטיא ץנַאג רעּביא ןפרָאװעצ ןענייז סָאװי

 סָאװ ,ןכיילגסנייד ךעלגנּוי ןענָאילימ יד ןּופ סרעטָאפ עקיטסייג יד

 -ָאד יד ּוצ טרעהעג רע ,דנַאלרעטָאפ ןייד ןּופ גנּונּפָאה יד ןענייז -

 סָאװ ,טצַאשעגּפָא קירעהעג יװ טשינ ןרעװ סָאװ ,רעטעּברא עקיז:
 עטּוג דנַאל רעודנּוא ּוצ:ןטײרג עכלעוװ ,טנױלַאּב טכעלש ןרעוװ
 ּוצ ןרעהפיוא ךיוא ךימ טעװ רימ ּוּצ עּביל ןייד ּוליפַא .רעגריצ..

 ,עלַא יד רַאפ ךיוא גּונעג ןּבָאה טשינ יז טסעװ ּוד ּביוא ,ןעיירּפ

 רערעל ןייד עכלעוו ןשיװצ ןּוא ,קילג ןייד רַאפ ךיז ןעלמ עכלעוו -

 ,ןרעטלע ענייד ךָאנ רעטשרע רעד זיא;

 רעדּורּב א סניימ טסלָאװ יד יװ ױזַא ביל םיא עשז-ֿבָאה

 ,ןּבױל ךיד טעװ רע יצ ,סנייא ץלַא ביל םיא ּבָאה ;טַאהעג ביל
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 לא ,טכערעג ןעוסיוא ריד רע טעװ יִצ ,ןדנעש ךיד טשװ דע יצ

 ,ךעלירפ ןּוא טּוג זיא רע ןעװ '3יל םיא ּבָאה ;טכלרעגמוא

 -בעטש ביל טיא ּבאה .קירירט םיא טסעו יד ןעװ ,רצ2 ךַאנ ןּו !

 ץרא-ךרד ןטסערג ןטימ טױרַא קידנעטש דער ןּוא !ןז | מ ,קיד

 סָאד ןיא -- רעטָאפ :טרָאװ ןכָאנ םירָאװ .רערעל :טרָאװ סָאד

 ְךעֶק שטנעמ ןייא ןכלעװ ,ןעמָאנ רעטס3יל ןּוא רעטס7דיא ףעד

 ,ןטייװצ םעד ןנע"

 .רעטָאפ ןייד



 .ראונאי





 ,רע טע ר ט רַא פ רע ד

 .ןט.4 םעד ,ָד וװ2ימ

 ןעװעג זיא רערעל רעד !ןעװעג טכערעג זיא עטַאט ןיימ
 יירד ןיוש ,דגֹוזעג טשינ ןעוועג זיא רע לי ,רָאמּוה ןטכעלש ַא ןיא
 ,רעטערטרַאּפ ַא טרָא ןייז ףיוא ןײרַא סַאלק ןיא זדנּוא ּוצ טמּוק גָאט
 רַאפ טנעקעג ןיילַא טלָאװ רעכלעװ ,סעסנָאװ יד ןָא ,רעניילק רעד
 | ,ןרעװ טנכעררַאפ רעליש ַא

 ,ןפָארטעג זדנּוא ַאּב ירפרעדניא טניה ךיז טָאה ךַאז עסואימ ַא
 ,טמרַאילעג ױזַא גָאט ןטייווצ ןּוא ןטשרע םעד דלַאּב טָאה סַאלק יז
 זיא רעטערטרַאּפ רעד םירָאװ ,ןעװעג ארֹומ ַא שזַא זיא סע זַא
 ןליטש -- :םעניניא ץלַא רָאנ ךיז טעּב רע ;רעכײװ ַא רעייז
 !ךיא טעּב ,ליטש !ליטש

 | !טשינ סָאד טפלעה ךעל ריטַאנ

 ַאזַא .ןטלַאהּוצסױא ןעוועג טשינ עקַאט ןיוש זיא טנייה רעּבָא
 טרָאװ ןייא ןייק טנעקעג טשינ טָאה ןעמ זַא ,יירשעג ַאזַא ,םרַאיל
 .םענייניא ץלַא טָאה רעטערטראפ רעד ןּוא ,ןרעה עיצקעל רעד ןּופ
 .,ןרָאװעג קירעזייה שזַא זיא רע זיּב !ליטש ןּוא !ליטש :ןטעּבעג ךיז

 יד רעּביא טּפָא ךיז טיײרד רע יװ ױזַא ,רָאטקעריד רעד
 ןּופ ריט רעד רַאפ ןטלַאהרַאפ לָאמ ייוצ ךיז טָאה ,ןרָאדירָאק

 !ןרָאװעג ליטש זיא סלָאמַאד .טקיקעגנײרַא ןּוא סַאלק רעזדנּוא
 זיא ,ןגיוא יד ןּוּפ ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ רָאנ רעּבָא זיא רע יװ ױזַא|

 *מוא ,ןרָאװעג ןלָאװשעג ןענייז ןרעיוא יד זַא ,דירי ַא ןרָאװעג דלַאּב

 =יירד ,םירבח ערעייז טליטשעגנייא יסָארעד ןּוא ןָארַאג ןּבָאה טסיז
 יז ,יײז ּוצ טנעה יד טימ קידנכַאמ ,ןטײז עלַא ףױא ךיז קידנצ
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 ןיא ןריפוצפיוא יוזא ךיז חּפרח א זיא סע זַא ,ןליטשנייא ךיז ןלָאז

 ידרַאטס ןייא .ןּופרעד טכַאמעג טשינ ךיז טָאה רענייא ןייק ,עלוש

 עדייּב טימ טראּפשעגרעטנוא ,קידנעטש יװ ,קיּור ןסעזעג זיא רָאנ

 יאדװַא קידנטכַארט ,ןטסיופ יד ףיוא ּפָאָק ןטימ ןּוא סנגיוּבנלע

 ןופ רעד ,יפָארַאג ךיוא ןּוא ; גנולדנַאהכּוּב רעכעלרעה ןייז ןגעוו

 ,ליטש ןסעזעג ךיוא זיא ,זָאנ-עװָאס רעד טימ ,סעקרַאמ םָאּבלַא

 ,קיטש ַא ןשָארג ייוװצ ּוצ ,ןטעליּב ןּביירשסױא ןטימ טקיטפעשאּב

 ,ןרָאטגיט:ןשַאט ןייז טעלּפעגסױא דָארג טָאה רע םירָאװ
 ַא טימ טצעזעגסױרַא לָאמעלַא ןּוא טפייפעג ןּבָאה ערעדנַא

 ןּוא קנעּב יד ןָא ךעלעטסעק-רעדעפ יד טימ טקאהעג ,רעטכעלעג

 ןּבירשעגסיוא ןּופ טכַאמעג ,ךעלכעלייק עכלעזַא טימ ךיז ןפרָאװעג

 ערעייז ןּופ סעקסַאּפ ענעמָאג יד ךעלסקיּב סלַא קידנצּונַאּב ,ריּפַאּפ

 ַא ָאד ,םענייא ָאד ןעמונעגרעפַא טָאה רעטערטרַאפ רעד ,ןויוה

 ןיא םענייא ןּוא ,טלסיירטעג םיא ,קנַאּב רעד רעטניה ןּופ ןטסייווצ

 ,ןפלָאהעג טשינרָאג ךיוא טָאה סָאד רעּבָא ,טלעטשעגניײרַא לקניוו

 -גָא רעדיװ ךיז רע טָאה ,ןּוט ּוצ סָאװ ,ןיוש קידנסיװ טשינ ,זיא

 : ןטעּב ּוצ ןּביוהעג

 ימוא ריא טליװ !סָאװרַאפ ?סָאד ריא טּוט סָאװּוצ  ןּוא --

 ?ףייא ףיוא ןרעזייּב ךימ לָאז ךיא טגנידַאּב

 .עג רע טָאה ,שיט ןָא טנַאה רעד טימ ּפַאלק ַא קידנּבעג ןּוא

 עמיטש עקידנענייװ ןּוא רעקידנרָאצ ךעלקערש א טימ ןגירש
 | ; ןעמַאזּוצ

 ! רעליטש ! רעליטש ! רעליטש --

 ,ןרעה ּוצ םיא ןעזעג רעװש זיא'ס

 יטנַארפ .טקרַאטשעג רעמ ךָאנ ךיז טָאה שיורעג סָאד רעּבָא

 ןּבָאה רע'דיוו ערעדנַא ,לייפ ענעריּפַאּפ ַא ןוטעג-ףרָאװ ַא םיא טַאה
 יד ַאב ןסירעג ךיז ןּבָאה לייט ַא ,ץעק יװ ,ןעשטּוַאימ ּוצ ןּביױהע;נָאה

 ָאד ןּוא ,ןּבײרשַאּב םּוצ טשינ הלהּב ַא טכאמעג ךיז טָאה סע ;ּפעק
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 / :טגָאזעג ןּוא רעצייווש רעד ןעמּוקעגנײרַא קנילצולּפ זיא |

 !ךיז ּוצ טעּב רָאטקעריד רעה רעד ,רערעל לרעה --

 :ןַאגעגסױרַא ןּוא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה רעטערטרַאפ רעד

 זיא סלָאמַאד ןּוא .גנולפייווצרַאפ ןּופ גנּוגעװַאּב ַא קידנכַאמ ,ןעג

 .םוניהג קידתמא ןַא סַאלק ןיא ןרָאװעג

 ,םיִנּפ גנערטש ַא טימ ןעגנורּפשעגפיוא ןָארַאג זיא קנילצּולּפ

 ןטקיטשרַאפ ַא טימ קידנעיירש ןּוא ,ןטסיופ יד קידנקירדנעמַאזּוצ ןּוא

 . : סעּכ ןּופ פֹוק
 ,רַאפרעד טזָאלעצ ךייא טָאה ריא ! תֹומהֹּב !ןיוש גּונעג --

 טלָאװ ,ןּבעג פעק יד רעּביא ךייא לָאז רע ,רעטּוג ַא זיא רע לייוו

 עדנַאּב עקיטכערטרעדינ ַא .טנפנחעג טניה יד יװ םיא ּוצ ךיז ריא

 טשינ טעװ רעכלעװ ,ןטשרע םעד !ךעלגנּוי ןייק טשינ ,ריא טנעז

 .סיוא ןייצ יד םיא ןּוא ןטראווּפַא ןײגסױרַא םַאּב ךיא לעװ ,ןכרָאה

 !ןייז ייברעד ןגעמ עטַאט רענעגייא ןייז ּוליּפַא טעװ ,ןכערּב

 | ,ןּבילּבעג ליטש ןענייז עלַא

 ןגיוא עקיזָאד יד טימ ןעזעגסיוא טָאה ןָארַאג ןייש יװ ,ךא

 ,ּבייל רעגנּוי ַא יװ ,ןעמאלפ ןּוא ןעקנּופ ןפרָאװעג ןּבָאה סָאװ ,ענייז

 עטסערג יד ףיוא ןפרָאװעג קילּב ַא ּבָאה ךיא .רעטציהעצ ַא

 .רַאפ רעד ןעװ ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טַאהעג ןּבָאה עלַא : סרעיירש
 זיא ,ןגיוא ענערָאװעג:טױר טימ טרעקעגמּוא ךיז טָאה רעטערט

 ּפישו ןייק ּוליפַא טָאה רענייא ןייק זא ,ליטש ױזַא ןעװעג ןיוש

 ,ןּוטעג טשינ

 :5 יװ ,קידנעעז רָאנ ,ּפולס ַא יװ ,ןּבילּבעג ןיטש זיא רע

 :ידגרעטיצ ןּוא רעטלטײררַאפ ַא ,קנַאּב רעד ףיוא ךָאנ טייטש ןָארַאג

 רעטרירעג ַאזַא טימ טגָאזעג ןּוא ,ןענַאטשרַאּפ רע טָאה ,רעק

 :רעדּורּב ַא ּוצ טדערעג טלָאװ הע יװ ,עמיטש

 ! ןָאראג ,ריד קנַאד'כ --
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 ,ג,ולדנַאהכּוג סידרַאטס

 ףעּבינגעק טניֹוװ רעכלעוו ,ןידרַאטס ַאּב ןעוועג טנייה ןיּב'כ

 ןעװ ,םיא ףיוא ןרָאװעג קיטכיזרעפייא שזַא ןיּב ךיא .עלּוש רעד

 םירָאװ ,ךייר רעייז טשינ זיא יז .גנולדנַאהכּוּב ןייז ןעזרעד ּבָצה ךיא

 ויא סע רעּבָא ;רעכיּב ןיק ףיא טלעג ךס ןייק טשינ טָאה רע

 ףעכיּב-לּוש ענייז טלַאה רע גנונדרָא ןַא ראפ סָאװ ןיא ןעז ּוצ תחנ ַא

 ןּוא !ןרעטלע ענייז ןופ הנתמ סלַא טמּוקַאּב רע עכלעװ ,יד ןּוא

 "דנעהכוּב םעד קעװַא םיא טגָארט ןּוא רע טלַאהַאּב ןשָארג ןדעי

 .ַביּב ןיילק ַא טלמַאזעגנָ ןיוש ךיז רע טָאה םּורַא יױװַא ! רעל

 ,םעד ּוצ עּביל ןייז טקרעמַאּב טָאה רעטָאפ רעד ןעװ ןּוא ,לקעטָאיל

 ירָאפ ןירג ַא ןּוא ץלָאה:ןסיג ןּופ ךעלעגערש טניוקעג םיא רע טָאה

 ענייש ןיא רעכיּב עלַא ןדניּבוצנייא ןבעגעג םיא טָאה ןוא ,עלעגנעה

 ,עלערינש 'םַאֹּב יצ ַא 'טיג רע זַא ,דניצַא ןּוא ,דניּב עטרילַאק

 תֹורּוש יירד ךיז ןזיװַאּב'ס ןּוא ,עלעגנעהרַאפ סָאד ךיז טקירעצ

 טימ ,עקידנשטשילּב ,גנונדרַא ןיא עלַא ,רעכיּב עטרילָאקנדײשרַאפ

 ,ןעגנוּבײרשַאּב-עזיײר ,ןעגנולייצרעד : סנקיר יד ףיוא ןעלטיט עטליגעג

 .סעיצַארטסוליא טימ ּוליִפֲא לייט ; עיזעָאּפ

 .ענעדנוּבעג:סייװ יד ,ןלעטשסױא ייז ןעק רע ןייש יװ ןּוא

 יד ןּבעל עיולּב יד ,עצראווש יד ןּבעל עלעג יד ,עטיור יד ןּבעל

 עלַא ןּוא ,ןסײרוצּפָא גיוא סָאד ךעלגעמ טשינ זיא סע זַא ,ױזַא ,עסייוו

 סָאװ ןּוא ,שרעדנַא סיוא ייז טלעטש ,רעּביא יז רע טשיוט לָאמ

 ןַא יװ טקנוּפ ,טכַאמעג גָאלַאטַאק ַא ךיוא טָאה רע .רענעש לָאמַא

 סעּפע ןיוש ךיז רע טניפעג קידנעטש ןּוא .רַאקעטָאילּביּב רעתמא

 ,בױטש ןּופ ּפָא יז טּפָאלק רע ;ןוט ּוצ רעכיב עקיזָאד יד םּורַא
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 ט:פע דע לדייא יװ ,ןעז ּוצ טרעװ זיא סע .ךעלעוועט יד טקוקַאּב
 קידנזָאלּב ,ענייז טנעה עצרּוק ,עּבָארג עקיזָאד יד טימ ףיוא יז
 ךַאנ ןעז יז ןּוא גנַאל ץנַאג ןיוש יז טָאה רע ,ךעלטעלּב יד ןשיװצ
 ךיוש ךיא ּבָאה רעכיּב לפי ,ךיא ןּוא .יינ יװ ,ןצנַאגניא סיוא עלַא
 ! ןסירעצ טייצ רעד רעּביא

 ..םֹוי ַא טעמּכ ךּוּב םעיינ ןדעי ןּופ ןפיוק סָאד זיא םיא רַאֿפ
 ײװַא סע טמענ ,ןיא ױזַא סע טלעטש ,ױזַא סע טעלג רע .בֹוט
 ַא טימ יװ ,טימרעד ךיז טײגַאּב ,ףיורעד ןקּוק ּוצ ,?ױרַא רעדיװ
 יד טימ יװַא ךימ רע טָאה העש עצנַאג ַא .רצֹוא ןטסרעייט
 ןּופ ןּוטעג יײװ שזַא רימ ןּבָאה ןגיוא יד .טלייוװעג רעכיּב עקיזָאד
 .'ענייל

 ,,רעטָאפ ןייז ּוצ רעמיצ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא רימ ןענייז ךָאנרעד
 טימ ןּוא ,ןּוז רעד יװ ,רעקיד ןּוא רעצרּוק ַאזַא ךיוא זיא רעכלעוו
 פָאלק ַא םיא טָאה רעטָאפ רעד .רע יװ ,ּפָאק ןסױרג ַאזַא ךייא
 ךייז טימ טגָאזעג ןּוא ןײרַא קרַאק ןיא לָאנ יירד ,ייווצ ַא ןּבעגעג
 | ; עמיטש רעּבָארג

 4 חֹומ ןטקאהרַאּפ ןקיזָאד םעד ּוצ ,עה ,סעּפע וטסגָאז סָאװ --
 יא ,ןכיירגרעד ךַאז ןייא טשינ ךָאנ טעװ סָאװ ,חֹומ ַא זיא סָאד
 .טרעפטנעעג ןיילַא ךיז רע טָאה -- !ריז טּפַאה

 .טנעלעגנעמאזּוצ ןגא יד רָאנ זיולּב טָאה ידרַאטס ןּוא
 ַא יװ טקנוּפ ,טייקכעלטרעצ ר:קידמשוגמ רעקיזָאד רעד רעטנּוא
 | : ,דנוה:רעגעי רעסיורג

 ױצ ךיז טסיירד טשינ סעּפע ןיּב ךיא רָאנ ,טשינ סייו ךיא
 ,ןּביי? ג טשיגרָאג רימ ךיז טזָאל סע ; ןסאּפש וצ ןּוא םיא טימ ןליּפש
 ןעװ ןּוא ,רָאי ןייא טימ רימ ראפ ןייז רעטלע רָאנ לָאז רע זא
 טָאה ,"ךיז ןגעזעג ךיא , : טגָאזעג ןײגסױרַא םַאֹּב רימ טָאה רע
 ,טנגעזעג טײז -- !ןרעפטנע םיא לָאז ךיא טלעפעג סָאװ קינײװ

123 



 .עגסיוא ןיוש רימ רע טָאה ןסקַאװרעד ױזַא -- ! רעה רעטצעשעגכיוה

 ,םענייז םינּפ ןטסגרע ןקיזָאד םעד טימ ןעז

 .ענקירּוצ ןיּב ךיא ןעװ ,ןטַאט םעד טגָאזעג ױזַא ךיא ּבָאה

 | ;םיהַא ןעמוק

 עכלעזַא טשינ ךָאד טָאה ידרַאטס !טשינ ייטשרַאפ ךיא --

 ןּוא ,שימָאק טעמּכ סיוא טעז ,ןייש טשינ זיא ,ןטייקזעפ ערעדנּוזַאּב

 .רימ רע טלעפעג ןגעווטסעדנּופ

 :טרעפטנעעג רימ טַאה עטַאט רעד ןּוא

 .רעטקארַאכ טימ לגנוי ַא זיא סָאד םירָאװ ,ריד טלעפעג רע --

 :טגָאזעג רעדיװ ךיא ּכָאה

 טרָאד ןעוועג ןיּב ךיא סָאװ ,העש רעד ןּופ ףיולרַאפ ןיא --

 ,רעטרעװ קיצפופ ןייק ּוליִּפַא טדערעגסױרַא טשינ רע טָאה ,םיא ַאּב

 טכַאלעצ טשינ ךיז טָאה ,לכעליפש ןייא ןייק ןויוועג טשינ רימ טאה

 .ןעוועג טּוג םיא טימ טרָאּפ רימ זיא'ס ןּוא ,לָאמ ןייא ןייק

 : טרעפטנעעג טָאה רעניימ עטַאט רעד ןּוא

 | ,םיא טסצעש ּוד לייוו --

 .לדניז סלַאװָאק םעד

 ּוליפַא רעמ ךָאנ ,ךיוא ןישָאקערּפ רעּבָא ךָאד ץעש ךיא ,ָאי

 :ָאד םעד ,לנּוז סלַאװָאק םעד ,ןישַאקערּפ ּוצ ךיא ליפ גנּוצעש יװ

 :רעטנּוא ַאזַא ,קילּב ןּביל ,ןקיטעמּוא ַאזַא טָאה טָאװ ,ןעקנעמירָא ןקיז

 רע זַא ,קידנעטש ױזַא ךיז טקערש ןּוא ,םינּפ ןפיוא ענימ עקינעט

 רע שטָאכ ,טּוג ױזַא ךיז טגרעל ןּוא ,"טקידלּושטנַא, :ןדעי טגָאז

 ךיילג םײהַא קירּוצ טפָא טמּוק רעטָאּפ ןייז ,רעכעלקנערק ַא זיא
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 טפרַאװ ןּוא ,סָאװרַאפ קידנסיװטשינ ,םיא טגָאלש ןּוא קנעש ןּופ
 עלּוש ןיא טמּוק רל ןּוא .דרע רעד ףיוא רעכיּב ןּוא עגייז ןטפעה יד
 ,ןלָאװשרַאפ לָאמניײא טשינ ןּוא ,םינּפ ןפיוא סנכייצ עיולּב טימ ןײרַא
 ןיא ךַאז ןייק רַאפ טעװ רע רעּבָא .ןענייװ ןּופ ןגיוא עטיור טימ
 רעטַאפ רעד זַא ,ןגָאז רעװ םיא לָאז סע ןּבױלרעד טשינ טלעװ רעד
 ,םיא טגָאלש

 ךגָאז -- !טעגרהעגנָא רעדיוװ ןיוש ךיד טָאה עטַאט רעד --

 ,םירבח יד םיא

 סע -- !תנא טשינ !תמא טשינ -- :דלאּב טיירש רע ןּוא
 ערע סרעטָאפ ןייז ןגעװרעד טשינ רענייק טשרמֹולּכ ךיז :לָאז
 .,ןרירּוצנָא

 =רַאפ טשינ ןיילַא םּתסמ ךָאד ּוטסָאה ןגיוּב ןקיזָאד םעד --
 =רַאפ-ּבלַאה ַא ףיוא קידנזײװנַא ,רערעל רעד םיא טגָאז -- ?טנערּב
 .ןגיֹוּב ןטנערּב

 טימ םעד ףיוא רע טרעפטנע -- ! ךיא ּבָאה סָאד ,הּברדַא --

 ...ןּוא רעייפ ןיא ןלַאפעגנײרַא רימ זיא רע -- עמיטש עקידרעטיצ ַא

 ּמָאק ַא רעטָאפ ןייז טָאה סָאד זַא ,טּוג ץנַאג ןסײװ עלַא ןּוא

 טָאה לגנּי סָאד ןכלעװ ףיוא ,שיט םעד טייהערֹוּכש ױזַא ןּוטעג

 .ּפמָאל ןקידנענערּב ןטימ ןעמַאזּוצ ץלַא קידנּפרַאװּפָארא ,ןּבירשעג
 ןטייווצ ןפיוא ,זיוה רעזדנּוא ןיא ,לּביטש-םעדיוּב ןיא ןעניוװ ייז םירָאװ

 ןיימ ,ץלַא ןעמַאמ ןיימ טלייצרעד ןישזּורטס-ףיוה יד ןּוא ,קָאטש

 ןגירשעג טָאה רע יװ ,טרעהעג לָאמניא טָאה עװליס רעטסעװש

 יד ןּוּפ ןפרַאװּפָארַא םיא ליװ רעטָאּפ רעד זַא ,ּפָארַא קענָאג ןּופ

 םירָאװ .קיטַאמַארג ַא ףיוא דלעג ןטעּבעג םיא טָאה רע לייוו ,ןגיטש

 ,ןעקנּורט ןפנָארּב ןייא ןיא רָאנ טלַאה סָאװ ,רעכלעזַא זיא רעטָאפ רעד

 לָאמ לפיוו ,רעגנּוה טדייל ענייז עילימַאפ יד ןּוא ,טשינ טעּברַא רע

 טײהרענעטלַאהַאּב טשרעה טסע ןוא ,סייּברעּביא ןַא ישָאקערּפ טמּוק

 ןירערעל עניילק יד סָאװ ,עלעּפע ןא רעדָא ,םיא טיג ןָאראג סָאװ ,סָאד
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 ריא ןעװעג עקַאט זיא רע .טגנערּב רעדעפ רעטיור רעד טימי

 לָאמנייק ךָאנ ךיז סָאה סע רעּבָא ,סַאלק:טירטנייא דעד ןיא ךָאנ רעלישי

 עטַאט ןיימ ,קירעגנוה ןיּב'כ : ןגָאז לַאמא לָאז רע זַא ,:פָארטעג טשינ

 !טשינ לָאמניק -- ןסע ןייק טשינ רימ טּוג

 ךיז טניפעג רע ןעװ ,םיא ךָאנ ּפָא לָאמַא טערט לַאװַאק רעד

 :עגסיוא ןַא זיא רע .עלּױוש רעד ןּופ טייװ טשינ ץיגרע קילעפוצ

 טימ ,םייּפ קיטעמּוא ןַא טימ ,סיפ יד ףיוא ךיז טלקַאװ ,רעטכיילג

 ףיוא לט'יה ןטימ ןּוא ןגיוא יד רעּביא רעּבירַא םיא ןלַאּפ סָאװ ,רָאה

 רע ןעװ ,ןצנַאגניא טרעטיצ לגנּוי עמירָא סָאד ;ּפָאק טייז רעד;

 ךלַאּב רעּבָא םיא טפיול רע ,סַאג רעד ףיוא ױזַא םיא טרעהרעד

 ,טשינ וליֵמַא םיא טעז רעטָאּפ רעד ןּוא ,?כיימש ַא טימ ןגעקטנַא

 .שרעדנַא סעּפע ןגעוו קידנטכַארט

 ,רָאנ ןעק רע יװ ,ףיונעצ ְך'ז טײג רצ !ישָאקערּפ רעמירַא

 סָאד ,ךיז רע טגרָאּב ןענרעל םּוצ ךעלכיּב ;ןטפעה ענעסירעצ יד

 ןּוא ,ךעלעקליּפש טימ ךיז רע טעװעליּפשרַאֿפ לדמעה ענעטירעצ

 ןיא קיטסַאנמיג טכַאמ רע יװ ,ןעז ּוצ תונמחר א ןַא שזַא טמענ סע

 .ןלַאפּפָארַא עקיזָאד יד ןיא ,ךעלעװיטש עטיירדעגסיוא עקיזָאד יד

 טימ ,עלעקרַאנעמ ןעגנַאל ּוצ ןקיזָאד םעד ןיא ןּוא ךעלעזייה עקיד

 ,ןגייּברַאפ סנגיוּבנעלע יד רעּביא זיּב שזַא זּומ רע עכלעוו ,לּברַא יד

 ןעװעג רעכיז טלָאװ רע ןּוא ,ךיז טימַאּב ןּוא ,ךיז טנרעל רע ןּוא

 קיוה טגעקעג טלָאװ רע ןעװ ,סַאלק ןיא רעליש רעטש'רע רעד !

 ,םייה רעד ןיא ןטעגרא ;

 טימ ןײֹרַא עלּוש ןיא ןעמוקעג רע זיא ירפרעדניא טנייה

 יד ןענייז ,םינּפ ןטעשטַארגעצ ַא טימ ןּוא ןרעטש ןפיוא לייב א -

 ;ןלַאפעגּוצ םיא וצ םירבח !

 !עטַאט ןייד ,טעיורטסעגסיוא ןייש ךיד טָאה רע ,ָאהָא --

 ..!עטַאט רעד זַא ,ןענעקײלּפַא טשינ ךָאד טסעװ'י

 ,ק:ַאּב רעיז ןּופ ןעגנורּפשעגפיוא ,ןרָאװעג טיור זיא רע ןא
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 : ןגירשעג גנוגערפיוא ןּופ עמיטש עקידרעטיצ ַא טימ ןּוא

 .ניק ךימ טגָאלש עטַאט ןיימ :תמא טשינ !תמא טשינ --
 ,טשיג לָאמ

 םיא ןענייז ,סעיצקעל יד ןּופ טייצ רעד ןיא ,ךָאנרעד רעּבָא
 ןפרָאװעג רעװ טָאה ןּוא ,רעדנעטש ןרעּביא ןענירעג ןרערט ענייז
 ןעמ ,טלכײמש רע יװ ,טכַאמעג ךיז רע טָאה ,םיא ףיוא קילּב ַא
 ןגרָאמ !ישָאקערּפ רעמירָא .םיא ףיוא ןענעקרעד טשינרָאג לָאז
 ךיא רעּבָא ;ילענ ןּוא יטערָאק ,יסָארעד רימ ּוצ ןעמּוק ןפרַאד
 ןטלַאהרַאפ םיא לעװ ךיא .ןעמּוק ךיוא לָאז רע ,ןגָאז םיא לעװ
 םיא לעװ ,ךעלכיּב רָאּפַא ןעקנעש םיא לעװ ,טיורּב:טנװא ףיוא
 םיא ךיא לעװ ןיירַא ענעשעק ןיא ןּוא ,ןּבעג םײהַא סעּפע ךיוא
 רעד ,ןעיירפ לסיּב ַא לָאמניײא שטָאכ ךיז לָאז רע ,ןטכורּפ ןגיײלנָא
 !רעשידלעה ןּוא רעטּוג ַאזַא זיא רע ןעו ,רעקנעמירָא
 9 ט 5 9 9 9 9 60 4 9 4 : 0 8

 ,טטסעג עּביל

 ,ןט412 םלד ,קיטשרעגָאד

 רענײא רימ רַאפ ןעװעג זיא קיטשרענָאד רעקיטנייה רעד
 טימ יטערָאק ןּוא יסָארעד .רָאי ןקיטגייה ןיא געט עטסּביל יד ןופ
 יז יה ,ךעלטקניפ רימ ּוצ ןעמּוקעג ןענייז ילענ עלעּברעג םער
 .רעד טשינ רעטָאפ רעד טָאה ןישָאקערּפ רָאנ ,טגָאזעגּוצ רימ ןּבָאה
 ןופ טכַאלעג ךָאנ ןּבָאה יטערָאק ןּוא יסָארעד ,ןעמּוק ּוצ טּבױל
 / טימ רעד ,ןּוז סנירעלדנעהנירג רעד ;ןיסָארק טימ שינעגעגַאּב רעייו
 טָאה רעכלעװ ,ּפָאק ןטיור ,ןסיורג ןּוא טנַאה רעטרַאדעגּפָא רעד
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 ןוא ,ןפיױקרַאפ ּוצ טיורק טפייה ןסיורג רעייהעגמּוא ןַא ןגָארטעג

 ַא ןוא רעדעפ ַא ןפיוק ךיז ,םיא ןפיוקרַאפ ןכָאנ ,טלָאזעג טָאה

 ,ךעלירפ ױזַא ןעװעג זיא ,קנילפ ןפָאלעג ןיא רע ,לדנעּפביירש

 רעמַא ןּופ ןּבירשעג טַאהעג טקנוּפ טָאה רענייז רעטָאפ רעד םירָאװ

 עדַאיל ַא טעװ רע םירָאװ ,םיא ףיוא ןטכער ךיז לָאז ןעמ זַא ,עק

 ,ןעמּוקקירּוצ גָאט

 ןּופ ףיױלרַאפ ןיא טליּפשעג סָאד ךיז ןבָאה רימ טּוג יװ ,ךַא

 יד ןעגנייז סָאד -- יטערָאק ןּוא יסָארעד !העש ייווצ עקיזַאד יד

 עטַאט ןיימ .סַאלק רעצנַאג רעד ןּופ ןעגנוי:עליוו עטסכעלייופ

 ,ןגירקעג ביל רעייז ייז טָאה

 יה ןיא ןוא עזּולּב רעניורּב ןייז ןיא ןעמוקעג זיא יטערָאק

 ,רעטופ-ןצַאק ןּופ עלעט

 רָאנ רדסּכ טלָאװ רע !לגנּיװ ןייק טשינ ,לװייט ַא זיא סָאד

 טַאה רע שטָאט ןּוא ,ןגָארטעגרעּביא ,טלעטשעגסיוא ,טרירעג טעּפע

 ןיא ץלָאה ןגָאװ ןּבלאה ַא ןגָארטעגרעּביא טַאהעג ירפרעדניא ןיוש

 ןייק ןציזנייא טנעקעג טשינ ךָאד רע טָאה ,ןיירַא בלעוװעג רעייז

 ןּוא ,טקּוקַאּב ץלַא זה ןצנַאג ןרעּביא ןפָאלעגמּורַא רָאנ ,עגר

 , לרָאיװעיװ ַא ײװ ,רעקנילפ ַאזַא ,רעטכייל ַאזַא ,רעהפיוא ןָא טדערעג

 ,ןכעק רעד ַאנ טגערפעג ךיז דלַאּב ,ךיק ןיא ןיירַא דלַאּב זיא רע

 ּוצ טפיוקרַאפ עטַאט ןייז םירָאװ ,ץלָאה רענטנעצ ַא טלַאצ יז לפיוו

 ,םענייז ןטַאט ןקיזָאד םעד ןגעוװ ןּוא -- ,ןעמיטנעצ קיצרעפנואפניפ

 ירעד ןייא ןיא טלַאה רע .וצ טשינ ליומ סָאד רָאג םיא ךיז טכַאמ

 ױזַא יװ ,טנעמיגער ןט:49 ןיא .טנידעג טָאה רע ױזַא יװ ,ןלייצ

 :עג טָאה רע ױזַא יװ ,עזָאטסוק רעטנוא ןגָאלשעג ךיז טָאה רע

 ףע ןוא ,ּונ ,טרעּבמוה טשריפ ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנּוא טפמעק

 סע .,.לגנּי טיוּבעג:ןיש ןּוא ךעלפעה ַא רעייז ךיוא זיא ,ןײלַא

 ןגיוצעגפיוא ןוא ןריוּבעג ןיא רע סָאװ ,סָאד טשינרָאג םיא טדַאש

 ןייז ןיא טגָארט רע םירָאװ ,ץלָאה ךעלטניב יד ןשיװצ ןרָאװעג
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 ,עטַאט ןיימ טגָאז -- טייקלדייא יד ץרַאה ןייז ןיא ןּוא טּולּב
 רע לייוו ,ןרָאװעג ןלעפעג רעייז ןטַאט ןיימ ךיוא זיא יסָארעד

 רע !ןיילַא רערעל רעד יװ ,לגנּוי עקיזָאד סָאד ,עיּפַארגָאעג ןעק
 | :טגָאזעג ןּוא ןגיוא יד טכַאמעגּוצ טָאה

 ןענינעּפַא יד עז ךיא ...עילַאטיא ץנַאג דניצא עז ךיא --
 יז יװ ,ןכייט יד עז ךיא ,םי ןשינֹוי םּוצ זיּב ׁשֹזֲא ךיז ןעיצ ייז יו
 ,ךעלעזדניא עלַאמש ,טעטש עסייוו יד עז ךיא ,טרָאד ןּוא ָאד ןסילפ
 ,סעּפמעק ענירג ,סעטכּוּב עיולּב

 ,רדסּכ ןּוא ,ןעמענ עתמא ערעייז ןפּורעגנָא רע טָאה ױזַא ןּוא
 ןּוא ; טנײלעגּפָארַא עּפַאמ רעד ןּופ יז טלָאװ רע יװ ,לענש ןּוא
 יד טימ ,ּפָאק םענעּביוהעגפיוא םעד טימ ױזַא םיא קידנעעז ,רימ
 ןעילּב םעד ןיא ,ןגױא עטכַאמעגּוצ טימ ,ןזיורק עלעה עקיזָאד
 .ַאטס ַא יװ ,םענייש ַאזַא ןּוא ,ךעלעּפענק עטדליגעג יד טימ ןּוטנָא
 ןיא .םיא טרעדנּוװַאּב ןּוא םיא רַאפ ןענַאטשעג רימ ןענייז ,עּוט
 קיניײװנסיזא טצרעלעגסיוא ְךיז רע טָאה העש ןײיא ןּופ ףיולרַאּפ
 רעד ּוצ ןגרָאמרעּביא ןגָאז ףרַאד רע עכלעו ,ןטייז יירד טעמּכ

 .היול סלעונַאמע רסיק ןופ טײצ:רָאי

 ןַא ןּוז ַא ןיא יװ ,םיא ןיא טקּוקעגנײרַא טָאה ילענ ןּוא

 ןייז ןּופ ןּבלַאפ יד ךיז קידנטעלג ,רעטיירפרעד ןּוא רעטקיצטנא
 .בכיל עקיזָאד יד טימ קידנעלכיימש ןּוא ךוטרַאפ ןצרַאװש ,ןסּואימ
 ,ןגיוא עשילַאכנַאלעמ ןּוא עקיט

 ןיא סע .ךּוזַאּב רעד טּפַאשרַאּפ רימ טָאה ןגינעגרַאפ סיורג

 ץרַאה ןיא ךעלעקנופ עּנעדלַאג סעּפע יװ ,םיא ךָאנ ןּבילּבעג .רימ

 ,ןרָאװעג ןלעפעג רעייז ךיוא רימ זיא סָאד ןּוא .קנַאדעג ןיא .ןּוא

 עקרַאטש ןּוא עקיסקיװעג ייוװצ יד ןּבָאה ,קידנעײגקעװַא ,סָאװ
 יד רעטנּוא םיא טריפעג ןּוא עלעּברעג סָאד ךיז ןשיװצ ןעמונעג
 לָאמנײק ךָאנ םיֹא ּבָאה'כ יװ ,ױזַא טכַאלעג טָאה רע ןּוא ,טנעה

 יי | ,ןכַאל ןעזעג טשינ
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 ,טקרעמַא ךיא ּבָאה ,ןיירא רעמיצ:סע ןיא קידנעמוקקירוצ

 טלעטשעגרַאפ טָאה סָאװ ,לדליּב סָאד טנַאװ רעד ףיוא טלעפ סע זַא

 .עג עטַאט רעד טָאה סָאד ןּוא ,ןָאטעלָאגיר ,ןוַאלּב ןטַאּברַאג םעד

 ןעז טשינ סע לָאז ילענ ידּכ ,ןעמונעגּפָארַא טַאה

 9 9 6 9 9 9 9 ג 6 6 :

 ,לעױנַאמע רָאטקיװ ןּופ היוול יד

 ,רַאונַא* ןט-7 םעד

 ןיא ןעמּוקעגנײרַא זיא רערצל רעד רָאנ יװ ,רעגייז ַא ייווצ

 .עגּוצ זיא רעכלעוו ,ןיסָארעד ןפּורעגסױרַא דלַאּב רע טָאה ,סַאלק

 ןּוא זדנּוא רַאפ ךיילג ךיז טלעטשעגרעדינַא ,לשיט םּוצ ןעגנַאנ

 ,רעקירדינ לָאמַא ןּוא רעכעה לָאמַא ,עמיטש רעקידנעגנילק ַא טימ

 -עג ןּופ קורדסיוא ןַא טימ ,רע טָאה ,טפרַאדעג טָאה ןעמ יװ ױזַא

 :טגָאזעג יֹוזַא ,םינּפ ןפיוא טייקטריר

 גָאט ןּבלעז םעד ןיא טָאה'ס טניז ,קעװַא ןענייז רָאי ריפ --

 םיור ןיא ןָאעטנאּפ ןרַאפ טגעװַאּב ךיז ,העש עּבלעז רעד ןיא  ןּוא

 ןופ רעּפרעק רעד טירעג טַאה'ס ןכלעװ ףיוא ,ןגָאװ-רעיורט רעד

 ,גינעק ןשינעילַאטיא ןטשרע םעד ,ןטייוצ םעד לעּונַאמע רָאטקיװ

 רעד ןיא ,ןריגער רָאי קיצנַאװצנּואנײג ךָאנ ןּברָאטשעג זיא סָאװ

 ןסירעצ ןיא סָאװ ,דנַאלרעטַאפ סיורג רעזדנּוא עכלעוו ןּופ טייצ

 טקּורדעגרעטנּוא ןּוא ןכיירגינעק ערעדנּוזַאּב סקעז ףיוא ןעוועג

 ,עקיגנעהּפָאמוא ןייא ןרָאװעג זיא ,ןענַאריט עדמערפ ךרּוד ןעוועג

 טָאה רע עכלעוו ,ןריגער רָאי קיצנַאװצנּואנײג ךָאנ  .הכולמ עיירפ

 :כערעג טימ ,טייקשידלעה טימ טקנעשַאּב ןּוא םּוּד טימ טקעדַאּפ
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 ןטּונימ ןיא המכח טימ ,קילגמּוא ןּופ ןטייצ ןיא טּומ טימ ,טײקיש

 | תֹולּפ נ ןּופ ןטייצ ןיא טייקנטלאהעגסיוא ןּוא גיז ןּופ

 טָאה'ס ןכלעװ ףיוא ,ןגָאװ:רעיורט רעד טגעװַאּב ךיז טָאה סע

 רעטנּוא םיור ןיפ ןסָאג יד קידנעײגכרּודַא ,ןיורק יד טעשטשילּבעג:

 .ײװרַאּפ ןּופ טייקל טש רעכעלר ;ייפ רעד ַאּב ,ןעמּולּב ןּופ ןגער ַא;

 -- דנַאל ןצנַאג ןּופ ןּבילקעגנעמַאזּוצ ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןסַאמ עטקיטי

 ימ ךס ַא ,:לַארענעג ןָאיגעל ַא ךיז רַאפ טקישעגסױרַא טָאה סָאװ

 ַא ,ןדילַאװניא ןעייר ךיז טימ קידנריפטימ ,ןטשריפ ןּוא ןרָאטסינ;

 ,טעטש עשינעלַאטיא טרעדנּוהיײרד ןּופ ןטַאגעלעד ,רענעפ ןופ דלַאװ

 ,קלָאפ ןּופ םּור ןּוא טכַאמ יד ךיז טימ רָאפ רָאנ טלעטש סָאװ ,ץלַאו

 וו ,ץאלַאּפ ןכעלרעה םוצ ;גָאװ:רעיורט רעד טגעװַאּב ךיז טָאה סע'

 ןרעסַאריק ףלעווצ ןּבָאה דלאּב .רבק עכעלגינעק סָאד טרַאװעג טָאה'ס-

 ,טּונימ יד טָאד זיא ןעוועג ןּוא ,ןגָאװ ןּופ ןֹורָא םעד ןעמּונעגּפָארַא-

 .גג לָאנ ןטצנל םּוצ טָאה קלָאפ עשינעלַאטיא סָאד רעכלעװ ןיא

 ביל ױזַא טָאה סע ןכלעוו ,רכיק םענעּברָאטשרַאפ ,ןטלַא ןייז טנגעז

 ,רעטָאפ ןייז ןּוא רענלעז ןייז טנגעזעג טָאה סע ןכלעװ ןיא ,טַאהעג
 ,ענייז ןרָאי עטסלּופמּור ןּוא עטסכעלקילג עקיזָאד יד ךָאנ-

 ,ןקילּב עלא .ןעװעג סָאד זיא טּונימ עכעלרעייפ עסיורג ַא
 :ָאד םעד ּוצ ןגָארטעגקעװַא ךיז טָאה ןסַאמ יד ןּופ המשנ עצנַאג יד
 רעד ןּופ ןטנעמיגער קיצכַא יד ןּופ רענעפ יד ןכלעװ ,ןֹורָא ןקיז
 קיצכַא ךרוד ןרָאװעג ןגָארטעג ןענייז סָאװ ,עעמרַא רעשינעילַאטיא
 ,רענעפ יד .לָאמ ןטצעל םּוצ ןיוש טסּורנַאּב ןּבָאה ,סכירנעפי
 :עילַאטיא יד ןופ טּולּב ןּוא םּור ןטימ טקעדַאּב ןענייז סָאװ;

 ,ענעלַאפעג רעטנזיוט יד ןָא ,טּולּב ןכייט ןָא ןענַאמרעד סָאװ ,רענ:
 .ןדנּוװ עטסשירפ ןּוא תֹונּברק עטסקילייה ,ןגיז עטסכעלרעה יד ןָא;

 םעד טימ ןייג ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןרעסַאריק יד ןעוו זיא
 ,עייג יד ױזַא ,ןגיוּבעגנייא ךיז ןּבָאה רענעפ יד ןוא ,ןֹורָא ןכעלגינעקי
 :ּוא ןּופ ,ָאטיוק רעטנּוא ןּופ רענעפ ענעסירעצ יד .עטלַא יד יוט
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 ישפעטסאק רצטנוא ןּופ ,ָאניטרַאמ ןַאס רעטנּוא ןּופ ,ָאגנערטסַאּפ רעט

 יּמָארַא ןלַאדעמ טרעדנּוה ,רעכיט:רעיורט קיצכא ןענייז ,ָאטנַאדיּפ

 עג רעקיכליה ,רעטשימעגסיוא רעד ןּוא ,ןֹורָא םעד ףיוא ןלַאפעג

 ןּופ ןרעדָא יד ןיא טּולּב סָאד טמרוטשעגפיוא טָאה רעכלעוו ,גנַאלק

 .עכעלשטגעמ רעטנזיוט ןּופ קָאלג ַא יװ ,ןגָארטעצ ךיז טָאה ,עלַא

 ײז ,טנגעזעג זדנוא ײז :םענייניא טדערעג ןּבָאה סָאװ ,ןעמיטש

 טסעװ ּוד ! גינעק רעקיטרַאפטכער ּוד ,רעשידלעה ױז ,טנגעזעג

 ןּז יד גנַאל יװ ,גנַאל ױזַא קלָאפ ןייד ןּופ רעצרעה יד ןיא ןּבעל

 !ךרע רעשינעילַאטיא רעקיזָאד רעד ףיוא ןטכייל רָאנ טעוװ

 ףעגייר רעד ןיא ןּביוהעגפיוא רענעפ יד ךיז ןּבָאה סלָאמַאד ןוא

 ןבעגעגרעביא זיא רָאטקיװ גינעק רעד ןּוא ,למיה ןופ טייקיולּב

 ירבק ןייז ןּופ םּור ןכעלּברעטשמוא םעד ןרָאװעג

 .6 8 : 8 9 : ט : 9 9 9 9 : 9

 .עלּוש ןּופ ןיטנַארפ ןּבירטעגסױרַא
 ןט-25 םעד ,תּבש

 ךעװ ,סלָאמַאד ןכַאל טנעקעג טָאה זדנּוא ןּופ רענייא רָאנ

 --- יטגַארפ ןּוא ,גינעק ןּופ היול רעד ןגעװ טדעױעג טָאה יסָארעד

 .טכַאלעג טָאװ

 ,עטַאט ַא ןעוו ,לגנּוי טכעלש ַא זיא רע !דנייפ םיא ּבָאה ךיא

 } ך"ז רע טדיירפ ,ןּוז ןייז ןרסמרַאפ ןײרַא עלּוש ןיא לָאמַא טזוק
 | ,םיא ןּופ רע טכַאל ,זדנוא ןּופ רעװ לָאמַא טנייו סע ןעװ

 רעּבָא ,רעקרַאטש ַא זיא רע לייוו ,רע טרעטיצ ןענָארַאג רַאפ

 -עטרַאדעגּפָא ןַא ךָאד טָאה רע :טּפײנק ןּוא רע טסיוטש לרעריומ טָאד
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 קזֹוח טכאמ ,םיא ןצעש עלַא שטָאכ ,ןיסָארעד ןּופ טכַאל רע ;טנאה:

 פייוו ,עלעגנּוי עניילק סָאד טעװעטַארעג טָאה רעכלעוו ,ןיטעּבָאר ןּופ

 ןּוא ,ךיז ןּופ ערעכַאװש עלַא ףיוא ןָא טלַאפ ,סעילּוק ףיוא טייג רש-

 טרַא סע ןּוא דליו רע טרעװ ,געלשעג ַא ּוצ לָאמַא טמּוק סע ןעוװ
 ,רבח ַא ּולֹיפַא טקיטולּבעצ רע ּביוא ,טשינרָאג םיא :

 .ָאד םעד ןּופ טייקטכעלש ַאזַא סעּפע ּפָארַא םיא טנייש סע

 ענטנַאמ ,עקידנפיול עקיזָאד יד ןּופ ,םענייז ןרעטש ןקירדינ ןקיז"

 םענעטארעצ ןרעטנוא ןצנַאגניא טעמּכ ךיז ןטלַאהַאּב עכלעוו ,ןגיוא :

 טכאל ,אֹרֹומ ןייק טשינרָאג רַאפ טָאה רע .לטיה ןייז ןּופ קישַאד:

 -כנֵא ךיז טלעטש ,ןעק רע סָאװ טּפַאכ ,רערעל םעד ןײרַא םינּפ ןיא-

 טימ טגנערּב ,ןרעדעי טימ םּורַא קידנעטש ךיז טסייר ,הּפצח טימ ןגעק

 רעטנּוא ןּוט ּוצ ךָאטש ַא האנש טימ ןצעמע ,סעקליּפש ךיז טימּו

 םישּבלמ יד ןּופ ּפָא ּפענק יד ערעדנַא ןּוא ךיז טדיינש ןּוא ; קנַאּב רעד

 .ּפָא ,קיצומש ןטנייז ןטפעה ןּוא ךעלכיּב ענייז ; ייז ןיא טליּפש ןּוא

 סרעטלַאה:רעדעפ יד ,ןייצ זיולּב זיא עריו יד ;ןסירעצ ,טליישעג.

 ןסירעצ ןּוא טקעלפעגסיוא ןּוטנָא סָאד ,ץרַאװש לגענ יד ,ןסיּבעצ

 | .ןגעלשעג עכעלגעט:גָאט יד ןופ

 .ּוצ טנּוזעג סָאד ןריױװעגנָא טָאה רעטּומ ןייז זַא ,טגָאז ןעמ

 רעטָאפ רעד זַא ;םיא ןּופ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,שפנ-תמגע יד ביל

 בָאה'כ ;ןּבירטעגסױרַא םייה רעד ןּופ לָאמ יירד ןיוש םיא טָאה:

 ריוװעג סעּפע לָאמַא טמּוק רעטּומ יד !תונמחר רעייז ייז ףיוא;

 .קידנענייװ קעװַא קידנעטש טייג יז רעּבָא ,ןּוז ןגעו ןרעװ;

 ,גיל טשיג םענייק טָאה רע זַא ,טּוג ןייז רע ןעק ױזַא יװ |

 יו טשינ טדײל ,רערעל יד טנייפ טָאה ,עלּוש יד טנייפ טָאה;

 עניײז טשינ טעז רע זַא ,לָאמַא ךיז טכַאמ רערעל רעד .םירבח:

 ר; טרעװ ,ןעמעשרַאּפ ּוצ ךיז טָאטשנָא ,רע ןּוא ,ןטײקשַיַאטלוה:

 טימ טוורּפעג ןיש טָאה רערעל רעד .רעגרע ךָאנ סלָאמַאד רָאג
 .עגסיוא רָאג ,רעקיטכערטרעדיג רעד ,ךיז רצ טָאה ,ןטּוג טימ םיא;

 רב



 "ןעלקערש םיא ,ןטכעלש טימ טוורּפעג רע טָאה ;םיא ןּופ טכַאל

 רימ ,םינפ סָאד טנעה יד טימ טקעדעגּוצ ךיז רע טָאה ,טלדיזעגנָא

 טעקנעּפעג רָאג טָאה רע ןּוא ,טנייװ רע זַא ,טניימעג עלַא ןבָאה

 ירד ףיוא ןרָאװעג טרעטייוװרעד לָאמנײא זיא רע ,רעטכעלעג רַאפ

 ךָאנ ,רעקידהפצּוח ךָאנ ןעמּוקעגקירּוצ רע זיא ,עלּוש ןּופ גָאט -

 ,רעטזָאלעצ
 : םיא ּוצ יסָארעד לָאמַא טגָאז

 "רעד וַא ,ךָאד טסעז ּוד !טכַאמעג לָאמַא ןיוש עשז.זָאל --

 .ריד ּבילּוצ טדייל רע זַא ,שפנ:תמגע טָאה רערעל

 :םעד ףיוא טרעפטנע רע ןּוא

 ךיוּב םעד קָאװשט א טימ ריד לעוו'כ םירָאװ  ,ייז ליטש --

 : ןענעפעפיוא

 "גיא טנײה םיא טָאה ןעמ זַא ,טרַאװרעד ךיז טָאה רע זיּב

 .ןבירטעגסױרַא טנּוה ַא יװ ןצנַאגניא ןיוש ,ירפרעד

 ןּבעגעג טָאה רערעל רעד ןעװ .יוזא ןמּוקעגרָאפ זיא סָאד

 .םירָאװ) "לרעקיוּפ ןשינידרַאס, םעד ןופ ןָאילּורּב םעד ןענַארַאג

 .,ןּביירשּוצרעגיא (רַאּונַאי ףיוא גנולייצרעד עכעלשדֹוח יד טסייה ױזַא

 ,ןַאטסיּפ-ךָארּט ַא עגילדַָאּפ רעד ףיוא ןּוטעג:ףרָאװ ַא יטנַארפ טָאה

 יד .טקיּב ַא ןּופ ליוק ַא יװ ,קַאנק ַאזַא טימ טצַאלּפעג טָאה רעכלעוו

 .ֿפױא זיא רערעל רעד ןּוא ,ןּבע;עג לסיירט ַא ךיז טָאה סַאלק עצנַאג

 :ןּוטעג יירשעג ַא ןּוא ןעגנורּפשעג

 !עלּוש ןּופ סױרַא ! יטנַארפ --

 רעקיטכערטרעדינ רעד טָאה -- ךיא טשינ ּבָאה סָאד --

 .טכַאלעג טמעשרַאפמּוא ןוא טרעפטנ: עג

 ,טרזחע:רעּביא רערעל רעד טָאה -- !סױרַא --

 "עג ךערפ רע טָאה -- !ןייא טשינרָאג רימ טלַאפ סע --

 ,טרעפטנע

 ,דלּוועג סָאד ןריֹוועגנָא רערעל רעד טָאה סלַאמַאד
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 טּפעלשעגרעּפַא ןּוא םערָא סַאּב טּפַאכעגנָא םיא ,ןעגנּורּפשעגפיוא זיא

 טימ ,ןסירעגסיוא ךָאנ ךיז טָאה רע ןּוא ,קנַאּב רעד רעטניה ןּופ
 טימ טפרַאדעג םיא טָאה ןעמ ןּוא ,טעּפָאקעג ,טצירקעג ןייצ יד
 רענלָאק םַאּב ןגָארטעגנײרַא םיא טָאה רערעל רעד ,ןּפעלש טלַאװג

 ןיא טרעקעגקירּוצ ךיז רע טָאה םעדכָאנ ,רָאטקעריד םּוצ זיּב שזַא

 םעד טרַאּפשעגרעטנּוא ,עלעשיט ןייז אֹּב טצעזעגרעדינַא ךיז ,סַאלק
 :סיוא טָאה םינּפ ןייז ןּוא ,רעטרעטַאמעגּפָא ןַא ,טנעה יד ףיוא ּפָאק
 סע זַא ,רעיורט ןּוא טייקעדימ ליפ ױזַא ,גרָאז ליפ ױזַא טקּורדעג
 ,םיא ףיוא ןקוק ,וצ ץרַאה סָאד ןּוטעג יײװ טָאה

 .עג קיריורט רע טָאה -- ןייז:רערעל רָאי קיסיירד ךָאנ --
 זדנוא ןּופ רענייא ןייק .ּפָאק ןעיורג ןייז טימ קידנעלקַאש ,טגָאז
 ןּופ טרעטיצעג םיא ןּבָאה טנעה יד ,ןּוטעג סּפיּפ ןייק טשינ טָאה
 יױזַא ןעװעג זיא ןרעטש ןפיוא עלעשטיינק עכיילג סָאד ןּוא ,סעּכ
 עלַא !רערעל רעמירָא ,דנּוװ ַא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע זַא ,ףיט
 יטָארעד רעּבָא !טַאהעג תֹונמחר ךעלקערש םיא ףיוא רימ ןּבָאה
 ;טנָאזעג ױזַא ןּוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה

 ! ןעמענ ץרַאה םּוצ טשינ רעה רעד ךיז לָאז ! רערעל רעה --
 !רעה םעד ּביל ןּבָאה רימ

 ןּוא ,ןרָאװעג רעקיטכיל לסיב ַא זיא םינּפ סרערעל םעד ןּוא
 :טגָאזעג טָאה רע

 !רעדניק ,סעיצקעל יד ּוצ --
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 ,לרעקיוּפ רענידרַאס ןגעוו

 ,גנולײצרעד עכעלשדוח

 םעד ,עצָאטסּוק רעטנוא טכַאלש רעד ןּופ גָאט ןטשרע ןיא

 ןּופ רענלעז קיצכעז ןענייז ,רָאי 1848 ,ילוי ןטטקיצנַאװצנוא ריּפ

 טק'שעגסױרַא ןעגייז סָאװ ,רעייגסיפ ערעזדנוא ןופ טנעמיגעד ַא

 קיטסַאה ,לגרעּב ַא ףיוא זיוה םַאזנײא ןַא ןעמענראפ וצ ןרָאװעג

 רצשיכיירטסע רעד ןּופ סעינַאּפמָאק ייוצ ןּופ ןרָאװעג ןלָאפאּב

 .ײשרַאפ ןּוש ןליוק:ןסקיּב טימ טלגָאהַאּב ייז ןצָאה עכלעוו ,שעמרַא

 םעד ןיא ךיז טַאהעג טײצ םיוק ןּבָאה ײז זַא ,יזא ,ןטײז ענעד

 ןפיוא קידנזָאלרעּביא ,ןרידזָאקיראּבראפ ןּוא ןטלַאהַאּב וצ זיוה ןקיזָאד

 .עטעגרהעג עכעלטע ןּוא עטעדנוװרַאֿפ עכעלטע געו

 ןּבאה ,טגעקעג רָאג טָאה ןעמ טייװ יװ ,ריט יד קידנרַאּפשרַאֿפ

 -בעמ םּוצ טעּפמיא ןקיטלַאװג ַא טימ ןפרָאװעג רעגלעז ערעזדנוא ךיז

 ַא טגפעעגפיוא ןּוא ,קָאטש ןטשרע ןפיוא יװ ,ןטנּוא ױזַא ,רעטס

 ןגעווטסעדנוט ךיז ןּבָאה ענעי ,רעלַאמנָא יד ןגעק רעייפ לענש

 טָאד דָאר ןגנלַאה א טימ קידנעײגמורַא ,גנונדרָא ןיא טרעטנענרעד

 ,רעייפ קרַאטש ַאזַא טימ ךיוא קידנרעפטנע ןּוא לגרעּב

 ייװצ טריפעגנָא ןּבָאה גנולײטּפָא רעשינעילאטיא רעד טימ

 ןּוא רערַאד ַא ,ןקז רעכיוה ַא ,ןאטיפאק ַא ןוא ןריציפָא ערעגנּוי

 ןעוועג ןּוא ,ענירּפישט רעיורג ַא ןּוא טעסנַאװ עיורג טימ ,רעגנערטש

 - טשינ ,לגנּוי א ,עיגידרַאס ןּופ רענעריוּבעג ַא ,לרעקיוּפ ַא ייז טימ זיא

 ,רעקישטניילק ַאזא רָאנ ,רָאי ןעצרעפ ןופ רעטלע לסיּב א ,סיורג ןייק

 ,םעניורבילקגוט ַא טימ ,ףלעװצ ןּופ ןעזעגסיוא םיוק טָאה רע זַא
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 ןַאטיּפַאק רעד .ןגיוא עקידנעלקניפ עצרַאװש ןּוא םינּפ:ןוװילָא טעמּכ

 ןטשרע ןפיוא זיוה םעד ןופ גנּוגידייטראפ רעד טימ טריפעגנָא טָאה

 ןּוא ,ןסָאש-ןטעלָאטסיּפ יד יװ ,ןלעפַאּב עצרּוק קידנפרַאװ ,קָאטש

 ןייק ןענעקרעד ּוצ ןעוועג טשינ זיא םיגּפ ןשירעגירק ןייז ףיוא

 | .גגוגערפיוא םוש

 רעקנילפ רעּבָא ,רענערָאװעג ךיילּב ַא לסיּב ַא ,לרעקיופ סָאד

 ןגיוצעגסיוא ,שיט ןפיוא ןעגנורּפשעגפױרַא זיא ,ןעגנוגעווַאּב יד ןיא

 ּוצ ,רעטסנעפ ןּופ עגירטיפ רעד ַאּב טּפַאכעגנַא ךיז ןּוא זדלַאה םעד

 ךיוו ןכרּוד ןעזרעד םיױױק טַאה רע .ךיז טּוט ןטנּוא סָאװ ,ןעז

 ןעלעמַאּפ ךיז ןרעטנענרעד סָאװ ,ןרידנּומ עשיכיירטסע עסייוו

 | ,דלעפ ןרעּביא

 ןפיוא ,לגרעּב ןקידעּפּושמ ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא זיוה סָאד |
 םעד ןופ ןײרַא טייז רעטסקידעּפּושמ רעד ןיא ןּוז ,ץיּפש עמאס

 סָאװ ,לרעטסנעפ ןיילק ןייא רָאנ טאהעג סע טָאה לגרעּב ןקיזָאד

 רַאפרעד .ךַאד עמַאס ןרעטנוא עלעּביטש ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 . עקיזָאד יד טָארדַאּב טשינ רעכיירטסע יד ןּבָאה ,ןייז ןעק ,עקַאט

 ,ןטייז עדייּב ןּוא טנָארפ םעד רעייפ טימ טישַאּב רָאנ ,זיוה טייז

 :סקידמונהיג תמא ןַא ןעװעג סָאד ןיא רעיפ ַא ןוא

 טלַאהעגּפַארַא ןּוא ןרעיומ יד טרעכעלעג טָאה סָאװ ,יילּב לגָאה ַא

 טרעטעמשעצ רעדיװ קינייװעניא ,קינייװנסיוא ןּופ סעקװעכַאד יד

 רעד ןיא קידנפרַאװ ,רעטסנעפ-ןריט יד ,לּבעמ סָאד ,ןטיפּוס יד

 ,זַאלג ןּוא לגיצ ךעלקיטש ,ּביוטש סנקלָאװ ,ץלָאה רעקיטש טפּול

 סע סָאװ ,ץלַא רעקיטש ףיוא קידנסייר ,קידנעגנירּפש ,קידנפייפ

 ײרעקַאנק ןּופ שזא טָאה ּפָאק רעד זַא ,ןפָארטעגנָא געװ ןפיוא טָאה

 ךרּוד קידנסיש ,רענלעז יד ןּופ רערעדנַא ןַא זיא לָאמ עלַא ,טעקנעּפעג

 ,עקצַאסָאּפ רעד ףיוא רעטנּורַא ןּוטעג לַאפ ַא ,רעטסנעפ יד

 ןּופ ךס ַא .טייז ַא ןיא ןגָארטעגקעװַא םיא ןעמ טָאה סלָאמאד ןּוא

 .עגרעּבירַא ךיז קידנעלקַאװ ןּוא ,טּפעלשעג ןײלַא ךיז ןּבָאה ייז

7 



 יז טימ קידנקירדוצ ,רעטיײװצ רעד ןיא בוטש ןייא ןּופ ןעגנַאו

 טימ ,רעטעגרהעג ןייא ןגעלעג ןיוש זיא ךיק ןיא .ןדנּוװ יד טנעה

 .דָאר-ּבלַאה ןייז טקּורדעגנעמַאזוצ טָאה אנוש רעד .ןרעטש ןטקאהעצ ַא

 זניִצַא זיפ ךיז טָאה רעכלעו ,ןַאטיּפַאק רעד קנילצולּפ זי

 ידנלייא ןוא ןקיורמואַאּב ןּביױהעגנָא ךיז טָאה ,טכַאמעג טשינרַאג ןיפ

 ,טנַאש/רעס ַא ךיז טימ קידנריפסימ ,בוטש ןּופ ןעגנַאגפגסױרַא

 ,ןפױל ּוצ ןעמּוקעג טנַאשזרעס רעד זיא םּורַא עלייוו ַא ןיא

 לָאז רע ,ןכייצ א ןּבעגעג םיא רע טָאה ,?רעקיױּפ סָאד קידנפּור ןּוא

 עג ,טנַאשזרעס םעד קידנעײגכַאנ ,זיא לגני סָאד .ןײגכָאנ םיא

 ,ייל ןפיוא ןעמּוקעגפױרַא ןּוא ןגיטש ענרעצליה יד ףיוא ןעגנּורּפש

 "ּביירש ַא טימ ןבירשעג סעּפע טָאה ןַאטיּפַאק רעד ּוװ ,םעדיוּב ןקיד

 ,לרעטסנעפ םעניילק ןָא טרַאּפשעגנַא ,ריּפַאּפ ןגיוּב ַא ףיוא לדנעּפ

 ןענּורּב ןּופ קירטש א ןעגנַאהעג זיא םיא ןּבעל ןּוא

 רע טָאה ,ןּבײרש סָאד טקידנעעג טָאה ןַאטיּפַאק רעד ןעו

 .ךרוד לגניי סָאד קידנעמעגכרודַא ,ןּוא ריּפַאּפ סָאד טגײלעגנעמַאזוצ

 יֵלעְז עלַא עכלעוו רַאפ ,ןגיוא עטלַאק עיורג ענייז טימ ךרּוד-ןּוא

 :טגָאזעג רע טָאה ,טרעטיצעג ןּבַָאה ענייז רענ

 ! רעקייּפ --

 .ףעלש רעד ּוצ רעגניפ יד טגיילעגּוצ טָאה לרעקיױּפ סָאד

 טשינ ,ןּוטעג גערפ ַא ןַאטיּפַאק רעד טָאה -- !טּומ טסָאה --

 ,קילּב םעד םיא ןּופ קידנעמענּפָארַא

 ,טצילּבעגפיוא ןּבָאה ןגיוא סלגנוי םעד

 ! ןַאטיּפַאק ,ּבַאה'כ

 קידנעִיצּוצ ,טגָאזעג ןַאטיּפַאק רעד טָאה -- !טרָאד קּוק --

 עטשרע יד ןופ טנָאנ ,לָאט ןיא טרָאד טסעז -- .לרעטסנעפ םּוצ םיא

 טרָאד ! ןטעננַאּב יד ןּופ יירעשטשילּב סָאד קנַארפ ַאליװ ןיא ,רעזייה

 ,קץירטש םעד ןַא ןָא ךיד ּפאכ ,ריּפַאּפ סָאד םענ ,עי-עזדנוא ןייטש

 יד קיטייז ױעּבירַא ףױל ,לרעטסנעפ םעד ךרּוד ּפָארַא ךיד זָאל
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 סָאד רעּביא ביג ןוא ערעזדנוא ּוצ ּוצ ףיול ,דלעפ סָאד ,ךעלגרעּב

 ףרַאװ .ןעזרעד טסעװ סָאװ ,רעיציפָא ןטשרע םעד ריּפַאּפ לטרעפ

 !רּיד ןּופ קַאזקּור םעד ןּוא קיסַאּפ םעד ּפָארַא

 טעליּפשעגּפיױא ךיז קילּבנגױא ןייא ןיא טָאה לרעקיוּפ סָאד

 ןיא ריּפַאּפ סָאד ךיז טקירעגנײרַא .קאזקור םעד ןּוא קיסַאּפ םעד

 ןּוא קירטש םעד ןפרָאװעגסױרַא טַאה טנַאשזרעס רעד .םעוֹוּב

 ןַאטיּפַאק רעד ןּוא ,קע ןטשרעּביוא ןייז ןטלַאהעג טנעה עדייּב טימ

 ,לרעטסנעפ ןכרּוד ןכירקכרּודַא םעניילק םעד ןפלַאהעגּוצ טָאה

 עצנַאג יד ןעװעטַאר סָאד -- .טגָאזעג רע טָאה -- רעה --

 !טּומ ןייד ןָא ןּוא סיפ ענייד ןָא טדנעוװעג זיא גנּוליײטּפָא

 ,טרעפטנעעג לגנּוי סָאד טָאה -- ןאטיּפַאק ,רימ ףיוא לעטש --

 .קירטש ןָא ךיז קידנעגנעהנָא

 ףעד ךָאנ םיא טָאה -- !ןפיול ןיא ןייא ךיד גייּב ןּוא --

 מעד טימ ןעמַאזּוצ קירטש םעד קידנטלַאהּוצ ,טגָאזעגנָא ןַאטיּפַאק

 ,טנַאשזרעס

 -טנעעג ףעניילק רעד טָאה -- ?טשינ סָאװרַאפ !יִא ,יֵא --

 ,טרעפ

 !ןריפ טָאג ךיד עשז:זָאל --

 ףױא ןעװעג ןיוש לרעקױּפ סָאד זיא םּורַא עלייוו ַא ןיא
 ןּוא ,קירטש םעד ןגױצעגנײרַא טָאה טנַאשזרעס רעד ,דרע רעד
 3ִּצ סעסנָאװ יד טיִמ טעמּכ ךיז קידנּבעלקּוצ ,טָאה ןַאטיּפַאק רעד
 זיא רע יװ ,לגנויי םעד טקּוקעגכָאנ ,לרעטסנעפ ןּופ ּבױש ריד
 טעװ סע זַא ,ןעוועג רעכיז ןיוש זיא רע ,לגרעּב ןופ ןפָאלעגּפָארַא
 עכטלטע יװ ,ןקרעמַאּב טשינ לגנּוי סָאד טעװ רענייק זַא ,ןעגנּולעג
 רעד ןּופ ןּביױהעגפיוא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךיור ךעלדנקלָאװ עסייװ
 טגייצרעּביא םיא ןּבָאה ,םיא ךָאנ ןּוא ןקידנפיול םעד רַאפ דרע
 ךָאנ םיא ןסיש ןּוא טקרעמַאּב לרעקיױּפ סָאד ןּבָאה רעכיירטסע יד זַא
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 קנילצולע ,טָארַאּב סטָאג ףיוא טלייאעג טָאה לגנוי סָאד רעּבַא

 ,ןלַאפעג רע זיא

 שטיר ַא ןַאטיּפַאק רעד טָאה -- !טעגרהרעד זיא רע --

 .ןטסיופ יד קידנקורדנעמַאזּוצ ,ןוטעג

 רעגיילק רעד יװ ,טרָאװ סָאד טגָאזרעד טשינ ךָאנ טָאה *ע

 .ןפיול ןעמּונעג רעדיוװ ןּוא ןעגנורּפשעגפיוא ןגעווטסעדנּופ זיא

 ןַאטיּפאק רעד טָאה -- !ןלַאפעג רָאנ זיא רע ,ךַא --

 ,טמעטעענּפָא רעיירפ ןּוא טעשטּפעשעג

 טָאה רע רָאנ ,תיחֹוּכ עלַא טימ ןפַאלעג זיא לגנוי סָאד ןיא

 ,ןעקגיהעגרעטנוא ?סיּבָא

 ןַאטיּפַאק רעד טָאה -- ...סּופ ַא טקַאהעצ ךיז טָאה רע --

 ,ןּוטעג טכַארט א

 ךָאנ ןּביױהעגפיוא ךיז ןּבָאה ךיור ךעלדנקלָאװ עכעלטע ךָאנ

 ,טײװ ץנַאג ןיוש רעּבָא ,טרָאד לָאמַא ,ָאד לָאמִא ,לגנוי םעד

 ,טעװעטַארעג ןעװעג זיא רע

 .ףמוירט ןּופ יירשעג ַא טזָאלעגסױרַא טָאה ןַאטיּפאק רעד

 ןקּוקּוצכָאו םיא טרעהעגפיוא טשינ ךָאנ ץלַא ןגעוװטסעד ןּופ טָאה רע

 סעװ רע ּביוא .רעייט ןעוועג זיא עגר עדעי םירָאװ ,טרעטיצעג ןּוא

 ,ףליה רעלענש ןגעװ "ףּור, םעד טימ רעכיג סָאװ ןפיולוצ טשינ

 רעדָא ,ןטייװצ םעד ךָאנ רענייא ןלַאפ רענלעז עקיטכיט ענייז ןלעװ

 .טּפַאשנעגנַאפעג ןיא ןּבעגרעּביא יז טימ ןעמַאזוצ ןזּומ ךיז טעװ רע

 ,טייצ לקיטש ַא ןנָאלעג זיא ,ןפַאלעג זיא ףגנוי סָאד ןּוא

 ןוא .קידנעמָאל .קרַאטש ןּוא רעכעלעמַאּפ םעדכָאנ ,טניװ ַא יוװ

 ויא סע רעּבָא ,ןפָאלעג ןּוא טּפַאכעגפױא ךיז רע טָאה רעדיוו

 רע ןוא תֹיחֹוּכ יד ןּופ ּפָא טלַאפ רע זַא ,ןענעקרעד ּוצ ןעוועג

 .ןטלַאהרַאפ רעטּפָא ץלַא לָאמַא סָאװ ךיז טָאה

 טָאה -- ליוק ַא סעּפע ןּוט ץַאר ַא טזּומעג םיא טָאה סע --

 קידגשרָאפכָאנ שינרעטיצ טימ טעמּכ ,טכַארטעג ןַאטיּפַאק רעד ךיז
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 / ּוצ טדערעג ,טּומ םיא ןּבעגעגרעטנּוא ןּוא ,ןעגנּוגעוואט ענייז עלַא
 ןרעה טנעקעג םיא טלָאװ לגנוי סָאד יװ ,םיא טלייאעגּוצ ,םיא
 םעד ןשיװצ חטש םעד גיוא םעגעדנּוצעגנָא ןייז טימ קידנטסעמ
 טָאה רע עכלעװ ,ןטענגַאּב עקידנצילּב יד ןּוא לגנּוי ןקידנפיול
 ףעװעג ןענײז סָאװ ץײװ רעדלעפ יד ןשיװצ ,לָאט ןיא ןעזעג
 .ןּוז רעד ןּוכ טעדלָאגר; פ

 קאנק רעד .ןּוא ןעליוק יד ןּופ ףייפ רעד טָאה ליײװרעד ןּוא
 יד ןּוא ;םיא רעטנּוא ןּביטש יד טלסיירטעגפיוא ןסָאש יד ןּופ
 יד טימ ןסָאגעגנעמַאזּוצ קידארֹומ ךיז ןּבָאה ןריציּפָא יד ןּופ ןלעפַאּב
 לּבעמ ןּופ קַאנק ןטימ ןּוא עטעדנּוװרַאפ יד ןּופ ןצכערק עפרַאש
 | ?גיצ יד ןּופ ךָארּב ןּוא

 רעריפנָא רעטלַא רעד טָאה -- !רעלענש -- !רעטייװ --
 ,לרעקיױּפ סָאד קילּב ןטימ קידנגָאי ,ןגירשעג

 +רַאפ רעדיװ ךיז טָאה רע !לװײט םּוצ ,ָא !לייא !ףיול --
 ..!רעלענש ...רעדיװ טפיול רע !ַא .,.ןכלַאה

 אנֹוש רעד זַא ,טריטרָאּפַאר ןּוא רעיציפָא ןַא ןײרַא זיא ָאד
 ןָאפ ןסייוו ַא ןעגנָאהעגסױרַא ,רעייפ סָאד קידנסייררעּביא טשינ ,טָאה
 ,ןבעגּוצרעטנּוא ךיז עטרעגַאלַאּב יד ףיוא טרעדָאפ ןּוא

 ַא ןרָאצ טימ ןַאטיּפַאק רעד טָאה -- !ןרעפטנע טשינ --
 זיא רעכלעװ ,לגנּוי ןּופ ןגיוא יד קידנסײרּפָא טשינ ,ןּוטעג םּורּב
 טָאה סע טרעקרַאפ ,ןפָאלעג טשינ זיא רָאנ ,לָאט ןיא ןעוועג ןיוש
 ,טפעלשעג םיוק ךיז טלָאװ רע יװ ,ןעזעגסיוא

 טָאָה -- !רעכעלקילגמּוא ,עשז-ףיול ..!עשז-לייא רעּבָא --
 .ןטסיופ יד ןּוא ןייצ יד קידנקירדנעמַאזּוצ ,ןגירשעג ןַאטיּפַאק רעד
 ןדחּפ ךָא !ףיולרעד רעּבָא ,ייטלּוה ,טיוט לַאּפ -- !ןריולרַאפ רעו
 ,..טצעזעגרעדינא רעדיװ ךיז טָאה רע ..!ןדחּפ ךָא ,,! רעקיטשינ

 :עגפיוא ןעזעג רדסּכ טָאה רע ּפָאק סעמעװ ,לגנּוי סָאד ןּוא |
 .עג ןדנּוװשרַאפ תמא ןַא ףיוא םיא זיא ,ץייוו דלעפ ןרעּביא ןּביױה
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 רעּבַא .דרע רעד ףיוא ןלַאפעג טלָאװ רע יװ ,ןגיוא יד ןּופ ןרָאול

 :עגפיוא ןקיזָאד םעד ,ןעזרעד רעדיװ םיא רע טָאה עגר ועד ןיא

 טיי ,טייװ טרָאד טשינ םיא ןּבָאה תֹואּובּת יד זיּב ,ּפָאק םענעּבױה

 ,טקעדעגּוצ ןצנַאגניא

 יד ןּופ טעּפמיא ןקיטלַאװג א טימ ּפָארַא רע זיא סלָאמַאד

 ןעגייז ןּביטש יד ,טרענּודעג ןליוק יד ןּבָאה ןטנוא טרָאד ןּוא ,ןגיטש

 ,לדער ַא ןיא טיירדעג ךיז ןּבָאה לייט ; עטעדנּוװרַאפ טימ ןעוועג לו

 יד ;לּבעמ םנַאּב ךיז קידנּפַאכנָא ןּוא ךיז קידנשטרַאק ,ערֹוּכיש יוװ

 יד ;טּולּב טימ ןעװעג טצירּפשַאּב ןענייז סעגָאלדַאּפ יד ןּוא טנעװ

 :טייל רעגנוי רעד ;גנעגכרּוד יד ךיז טימ טגיילרַאפ ןּבָאה עטיוט

 ,ליוק ַא ןּופ טרעטעמשעצ םערָא ןטכער םעד טַאהעג ןיוש טָאה טנַאנ

 .סעלַא טקעדרַאפ ןקלָאװ רעקיד ַא יװ ןּבָאה ביוטש ןּוא ךיור ַא ןּוא

 טשיג -- .ןּוטעג יירשעג א ןַאטיּפאק רעד טָאה -- !טּומ --

 ..וטּומ !טײג ףליה !טרַא ןפיוא ןייטש ! ןטערטּפָא

 ןכרּוד .רעטנענ טקירעגּוצ ךיז רעכיירטסע יד ןּבַאה ליײװרעד

 עכעלדנייפ ערעײז ןעזעג ךעלטייד ןיוש ןעמ טָאה ךיור ןקלָאװ

 ךיז ןּבָאה ןסָאש יד ןּופ ײרעקַאנלעג םעד ןשיװצ ןּוא ,,רעמינּפ|

 :עג ןּבָאה סָאװ ,ןעיירשעגסיוא עדליװ עדעייז ןרעה טזָאלעג ןיוש

 ,הטיחש ַא טימ טָארדעג ןּוא גנוצעזַאּב עניילק יד טלךיז

 .נעפ ןּופ ןטערטעגּפָא ןּבָאה רענלעז ענעקַארשרעד עכעלטע

 ןּו געװ םעד טלעטשרַאפ ייז טָאה טנַאשזרעס רעד רעּבָא ,רעטס

 .כעלסיּב זיא עטרעגעלַאּב יד ןּופ רעייפ סָאד ,קירּוצ טרעקעגמּוא

 טקורדעגסיוא ךיז טָאה טײקנלַאפעג ַא ןּוא ,ןרָאװעג רעכאווש זייוו

 וצ ךיז ןעװעג ךעלגעמ טשינ זיא סע .רעמינּפ סנעמעלַא ףיוא

 .רעגנעל ןטלַאה

 טזָאלעגכָאנ לסיּב ַא עדַאנָאנַאק עשיכיירטסע יד טָאה קנילצולּפ

 לָאמגיא ןיטעג ירשעג ַא טָאה עמיטש עדנרענוד ַא סעּפע ןּוא

 | :שינעלַאטיא ףיוא םעדכָאנ ןּוא שטייד ףיוא
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 ! רעטנּוא ךיז טיג --

 - ַא ןיפ ןּוטעג שטיר ַא ןַאטיּפַאק רעד טָאה -- !לָאמגיק --
 ,רעטסנעפ

 ,רעדליװ ךָאנ ,ןּבױהעגנָא יירעסיש יד ךיז טָאה רעדיוו ןּוצ
 | | ,רעירפ .יװ ,רעשיחצֹור ךָאנ

 , ,ןלַאפעג רעדיװ ןענייז רענלעז ערעזדנּוא עכעלטע
 ,רעקידייטרַאפ טלעפרַאפ ןיוש ןּבָאה רעטסנעפ ןייא ַאּב טשינ

 .רַאפ ןּופ לֹוק ןטקיטשרַאפ ַא טימ ץלא טָאה ןַאטיּפַאק רעד ןּוא
 :ו :טדערעג גנולפייווצ

 !ןעמוק טשינ ןלעװ ייז ! ןעמּוק טשינ ןלעװ ייז --
 סָגד וויסלּוװנָאק קידנקירד ,רענעגּושמ ַא יו ןכַאלעגמורא ןּוא

 ךיז רעדייא ,רעסעּב ןּברַאטש ּוצ טיירג ,דרעװש רעד ןיפ לטנעה
 ,ןּבעגּוצרעטנּוא

 ,לּביטש-םעדיוּב ןּופ ּפָארַא טנַאשזרעס רעד זיא קנילצולּפ
 ,חֹוּכ ןצנַאג ןטימ קידנעיירש

 ,!ןעייג ייז !ןעײג יז --

 .רעּביא רעריפנָא רעטלַא רעקיזָאד רעד טָאה -- ! ןעייג ייז --
 ,דיירפ ןּופ קיניזטסּוװַאּבמּוא טעּכ ,עמיטש רעקיטכעמ ַא טימ טרזחעג

 טאהעג ךָאנ טָאה סָאװ ,ץלַא טָאה יירשעג ןקיזָאד םעד ףיוא
 רענלעז ןריציּפָא ,עטעדנּוװרַאפ ,עטנּוזעג ; ךיז ןיא םעטָא לסיּב ַא
 רעיימ עשירעדרעמ סָאד ןּוא ,רעטסנעפ יד וצ ןוטעג:ףרָאװ ַא ךיז
 .ןּוטעג רענּוד ַא לָאמַא ךָאנ טָאה

 :ענ םּורַא טונימ עכעלטע ןיא קנילצּולּפ ןעמ טָאה ָאד ןוא
 יד ןיא גנושימעצ ַא םעדכָאנ ןּוא טייקיורמוא ןַא ןקרעמַאּב טנעק
 ,רערעגעלַאּב יד ןופ ןעייר

 .ַאווצ ּבוטש רעטײװצ רעד ןיא ןַאטיּפַאק רעד טָאה דלַאּב
 :ּפָא ןּוא גולפסיוא ןַא ןכַאמ וצ ,עקיליוויירפ לטשער ַא ןעמונעגנעמ
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 ףע זיא םעדכָאנ ,לגרעב ןּופ רעכיירטסע יד ןטענגַאּב טימ ןּפיטש
 .ןגיטש יד ףיוא ףױרַא רעדיוװ

 ַא טרעהרעד ךיז טָאהס יװ ,ּבוטש ןיא ןײֹרַא םיוק זיא רע

 ןּוא .ארררוח .,..ןקידארומ ַא ןּופ טײלנַאּב ,,יירעגנילק קיטלאווג

 עקידעציּפשיײיװצ יד ךיור ןיא ןעזרעד ןעמ טָאה רעטסנעפ יד ךרוד

 סָאװ ,עירעלַאװאק ןָארדַאװש ַא ,רעסיש עשינעלַאטיא יד ןּופ ןעלטיה

 קידנצילּב ַא ןּוא ,דרעפ יד ףיוא טעפמיא ןצנַאג ןטימ טגָאיעג טָאה

 =טניװ יװ טײרדעג ךיז ןּכָאװ סָאװ ,ןדרעװש ןופ ײרעקסַאלּבעג

 ףױא ,רעגרעק ףױא ןלַאפעגּפָארַא ןּוא ,0835 רעד ןיא ןלימ

 , . .ֿפעק

 נָא טימ ןלומעגסיורא עגיליוויירפ יד ןענייז עגר רעד ןיא

 לקאװ ַא ךיז ןּבָאה ןעײר סאנוש םעד ןּוא ,ןטענגַאּב ענעגיוּבעג

 ,גנונדרָאמּוא ןיא ןפיולטנַא ןּבױהעגנָא ןֹוא ןרָאװעג טשימעצ ,ןּוטעג

 יּפֲא ןעועג זלעפטכַאלש סָאד זיא םורַא עלייוו עניילק ַא ןיא

 יסּופ ןענָאילַאטַאּב עשינעילַאטיא ייווצ ןּוא יירפ זיוה סָאד ,טקיגיײרעג

 ,לגרעּב סָאד טצעזַאב ןּבָאה ןטַאמרַאה ייוװצ טימ רעייג

 ןַײז טימ טקינײרַאפ ךיז טָאה ןַאטיּפַאק רעטלַא רעד רעבָא

 טָאװ ןדלעה לטשער םעד טימ טפמעקעג רעטייװ ןּוא טנעמיגער

 טָאה לכעלייק טעשזדנַאלּברַאפ ַא סעּפע שטָאכ ,ןּבילּבעג םיא ןענַײז

 סיוטשנעמַאזוצ ןּופ טייצ רעד ןיא ,טנַאה עקניל יד טעדנּוװרַאפ םיִג

 ןטעגגַאּב יד ףיוא

 ,ערעזדנּוא ןּופ ףמוורט ןטימ טקידנעעג ךיז טָאה גָאט רעד

 עלַא ףיוא קידנקוק טשינ ,רענעילַאטיא יד ןעגייז סנגרָאמוצ רעֶּבָא

 ןּופ ןרָאװעג טגיזַאּב ,טּומ ןּופ ןעגנּוגנערשטנַא ײכעלשטנעמרעביא

 יניא ןט.27 סעד ןּוא ,רעכיירטסע יד ןּופ תֹוחֹוּפ עדנגעװרעביא יד

 .ָאיקנימ ןייק גוצקיר ןקיריורט ַא ןּבױהעגנָא ייז ןּבָאה ירפרעד

 -גּוװרַאפ ןעוועג ןיוש זיא רע שטָאכ ,ןַאטיּפַאק רעקיטכיט רעד

 - ןַא ,רענלעז ענייז טימ ןעמַאזּוצ סּופּוצ ןעגנַאגעג ךָצד לע זיא ,טעד
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 רעד טימ קידנעמּוקנָא ןּוא ,רעקידנגייוש ןּוא רעטרעטַאמעגסיוא

 ./גנָא דלאּב רע טָאה ,ָאיקנימ רעטנּוא ,ָאטיװק ןייק ךיילגּוצ:טכאנ

 ןיא רעטעדנּוװרַאפ סלַא ,זיא רעכלעװ ,טנַאנטיײל ןייז ןכּוז ןּביױה

 ןּוא ,סִיַאלּוּבִמַא ןַא סרעזדנּוא ןּופ ןרַאװעג ןעמּונעגפיוא ,טנַאה א

 םיא ןעמ טָאה סעּפע -- .ןענּופעג טזומעג טרָאד ןיוש ךיז טָאה

 ןעוועג טנדרָאעגייא ךיג ףיוא זיא סע ּוװ ,רעטסיולק ַא ףיוא ןזיװעגנָא

 רעטסיױלק רעד ,ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע ,לָאטיּפש שירעטילימ ַא

 -סיוא טָאה ןעמ עכלעו ,עטעדנּוװרַאפ ןּופ טלופרעּביא ןעוועג זיא

 ,ןצַארטַאמ ףיוא לייט ,ךעלטעּב ףיוא לייט ,ןעייר ייווצ ןיא טגיילעג

 םירײױטקַאד ייװצ .עקצאסָאּפ רעד ףיוא ןגעלעג טּושּפ ןענייז סָאװ

 ןּוא ,טײרדעגמּורַא קידנלייא ָאד ךיז ןּבָאה רענידַאּב עכעלטע ןּוא

 ןעיירשעג עטקיטשרַאֿפ טרעהעג ךיז ןּבָאה ןטייז ענעדיײשרַאפ ןּופ

 ,ןצכערק ןּוא

 ךיז רע טָאה ,ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןַאטיּפַאק רעד רָאנ יװ

 ןּבױהעגנָא ,ךיז םּורַא קידנקוק ןּוא ,לעװש רעד ףיוא ןטלַאהרַאפ

 לכעליוק ךאווש ןּוא ןיד ַא סעּפע טַאה ָאד ןּוא ,טנאנטייל ןייז ןכּוז

 ;םיא ןּבעל ןפורעגסיוא קנילצּולּפ

 ! ןַאטיּפאק רעה --

 עניילק סָאד ןעװעג זיא סָאד -- טײרדעגמּוא ךיז טָאה רע
 | ,לרעקױּפ

 טקעדעגוצ ,ןַאשטּפַאט ַא ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא רע

 ;רעטסנעפ:רעטסיולק ַא ןּופ לגנעהרָאפ ַא טימ טסּורּב רעד רעּביא זיּב

 יּמַא ןּוא ךיילּב םינּפ סָאד ,טקעדעגפיוא סמערָא יד ןּוא טנעה יד

 ױװ ,עקידנעשטשילּב עכלעז ַא ץלא ךָאנ ןגיוא יד רָאנ ,טרעצעג

 | | ,לרעּפ עצרַאװש

 טנױטשטנַא ןַאטיּפַאק רעד טָאה -- !לגנּוי ,ָאד טסיּב ּוד --

 -- ;לֹק ןעגנערטש ןייז טימ ןבעגעגּוצ דלַאּב טָאה ןּוא ,ןפורעגסיוא

 ,בֹוח ןייד טליפרעד טסָאה !ַאװַארּב
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 -- ..תֹונּכס ןייק טשיג ,ןוטעג ךיא ּבָאה טנעקעג ּבָאה'כ סָאװ ---

 ,טרעפטנעעג לרעקיוּפ עניילק סָאד טָאה

 .עג ןַאטיּפאק רעד טָאה -- ! ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ טסיּב --

 .סענַאשטּפַאט עטנַאנ יד ףיוא ריציּפָא ןייז קילּב ןטימ קידנכּוז ,טגָאז

 ,לגנּוי סָאד טרעפטנעעג טָאה -- !ןּוט ןעמ ןעק סָאװ ןּוא ---

 סָאװ ,דירפ עסיורג יד ןדער ּוצ טּומ ןּבעגעגּוצ טָאה'ס ןכלעװ

 רעכלעװ ןָא ,דנוװ עתמא ןַא ,עקיסאלקטשרע ןַא ןעמּוקַאּב טָאה רע

 וצ ןפיל יד ּוליִפֲַא טלעטשעגרעטנּוא טשינרָאג ךיז טלָאװ רע

 ךימ ּבָאה'כ שטָאכ -- .ןַאטיּפַאק ןּופ טרַאװנגעג רעד ןיא ןענעפע

 ךלַאּב ךָאד ךימ ייז ןּבָאה ,טנעקעג רָאנ ּבָאהכ לפיוו ,ןגיוּבעגניײא

 ,רעלרפ טּונימ קיצנַָאװצ טימ ןפַאלעגּוצ ןעוועג טלָאװ ךיא ,ןעזרעד

 זיא סע ,לכעלייק ַא ןקַאהנײרַא ןעװעג טשינ רימ ןלָאז ייז ןעװ

 ,בַאטש ןּופ טנַאטוידא םעד ןענופעג דלַאּב ּבָאה'כ סָאװ ,קילג ַא ךָאנ

 לָאז לװייט רעד רָאנ .ריּפאּפ סָאד ןּבעגּפָא טנעקעג םיא בָאה'כ ןּוא

 זיא ןדלַאה ןיא !טַאהעג ּבָאה ךיא געוו ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעמענ סע

 ארֹומ ּבָאה'כ ,טשרָאד רַאפ ןּברָאטשעג ןיּב ךיא ,ןקירט ןעוועג רימ

 ,ןרָאצ רַאפ טנייוועג בָאה'כ .ןפיולרעד טשינ ןיוש לעועכ זַא ,טַאהעג

 ,טרָאד יד רַאפ זיא גנּוקיטעּפשרַאפ טונימ עדעי זַא ,קידנטכַארט

 :רעד זיא סע יװ ךימ ּבָאה'כ ןּוא ,ּונ ... ,?גרעּב ןפיוא ןפמעק סָאװ

 רימ טעװ ןַאטיּפַאק רעה רעד רעּבָא !טָאג זיא טּביולעג ,טּפעלש

 ...טנַאה עטקיטולּברַאפ ַא טָאה ןַאטיּפַאק רעה רעד ! ןקידלושטנַא

 ןּופ ,ןענייז טנַאה רעטעשטעלַאקעצ סנַאטיּפַאק ןּופ ,ןתמא ןיא

 .רעפַא ,שזַאדנַאּב םענערָאװעג טכַאמעג לענש ףיוא ,םעד רעטנּוא
 ,רעגניפ עניייז רעּביא טולּב ןּפָארט עכעלטע ןענירעג

 רעה רעד !ןדניּבמּורַא טסעפ ןַאטיּפַאק םעד לעװ ךיא --

 , . ,ןּביולרעד טעװ ןַאטיּפאק

 ,לגנוי םעד טזַאה עקניל יד טגנַאלרעד טָאה ןַאטיּפַאק רעד

 .מורַא םיא ןפלעהּוצוצ ,ןגיוצעגסיוא רע טָאה טנַאה טכער יד ןּוא
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 / - .םיא ןטכעררַאפ ןּוא שזַאדנַאּב ןּופ ּפינק ןזיול ּוצ םעד ןדנּוצ:

 פָאק םעד ןּבױהעגרעטנּוא טָאה לגנּוי סָאד רָאנ יװ רעּבָא

 -פָארַא קירּוצ ןּוא ןרָאװעג ךיילּב ךעלקערש רע זיא ,עלעשיק ןופי

 | | ,ןלַאפעג-
 ,טגָאזעג ןַאטיּפַאק רעד טָאה -- !גּונעג ,ןיוש גּונעג --

 סָאד עכלעוו ,טנַאה ענעדנוּברַאפ יד ןעמּונעגוצ ןּוא ,סָנד קידנעעזי

 ריד ןָא קנעדעג -- :ןטלַאהרעטנּוא טלָאװעג טָאה לגנוי עניילקי

 ץַאר רעניילק ַא ּוליִפֲא ךיוא םירָאװ ,ערעדנַא ןָא רעדייא רעסעצ-

 ןזָאלרַאפ םיא טסעװ ּוד ןעװ ,ןגלָאפ עטכעלש ןּבָאה ןעקי

 .ּפָאק ןטימ ןוטעג לסיירט ַא טָאה ?גנּוי סָאד

 טָאה -- ןרילרַאפ טּולּב קיניװ טשינ טזּומעג טסָאה ,ָא --

 ,םיא ףיוא קילּב ןטסנרע ןַא קידנפרַאװ ,ןּבעגעגּוצ ןַאטיּפַאק רעד;

 !ךַאװש ױזַא טסיּב ּוד ןעווו

 ,ןַאטיּפַאק רעה ,ע ..?טּולֹּב ךס ַא ןריוװעגנָא ּבָאה ךיא יצ --

 'ַאק רעה רעד ךָאנ לָאז .םעד טימ ןעמוקעגּפָא ןעוועג רָאנ לָאז'כ-

 | ! ןעז ןאטישי

 .קעדּוצ יד ןגױצעגּפָארַא טָאה רע ןּוא

 רעד ןּופ טרירעג ,קירּוצ טירט ַא טכַאמעג טָאה וַאטיּפַאק רעד

 | טָאה לרעקױּפ עניילק סָאד .ןעזרעד טָאה רע סָאװ ,טייקכעלקערשי

 םיא ןעמ טָאה ןעקניל םעד ,סּופ ןטכער םענייא םעד רָאנ טַאהעג-

 +עגֹנּורַא ןּבָאה סעטאמש עקיטולּב ;ינק יד ויּב שזַא ןטינשעגּפָא

 / ...,דנּוװ עכעלקערש עקיזָאד יד טלקיװ
 .קָאד רעשירעטילימ רעד ןעגנַאגעגײּברַאפ זיא עגר דעד ןיא

 ןזיולּב ןיא ,טּודרעס ַא ןָא ,לשטנעמ טלטרַאגעגמּורַא ןיילק ַא ,,רָאטי

 : ,לטסעוו;
 :1:ברעד ,טגָאזעג לענש רע טָאה -- ?ןַאטיּפַאק רעה ,ַא --

 רעסיאימ ַא רַאּפ סָאװ טָא -- לרעקיוּפ םעניילק םּוצ ךיז קידנרעטי

 ןּוא ןרעװ טלײהעגסױא טנעקעג רעכיז טָאה סופ רעד !לַאפּוצ:

 אה



 "םיא לָאז לגנּי סָאד ןעװ ,טייצ רעטסצרוק רעד ןיא ךָאנ ּוצרעד

 סָאװ רעּבָא .ןפוא ןשירַאנ ַאזַא ףיוא ןליּפשרַאפ ןײלַא ןעוועג טשינ

 .ןוא =- ןעוועג טעדנּוװרַאפ זיא רע ..,ןכלעזא טימ ןכַאמ ּוצ זיא

 :ײבַאג ,גנּודניצטנַא ןא טּפַאכעגנײרַא םיא ךיז טָאה ,. ,ןפָאלעג זיא

 יא לגנוי ַא רעּבָא ,ּוג .ןדײנשּפָא טזּומעג םיא טָאה ןעמ ןּוא ענערג

 .ַא ןעװעג סָאד לָאז רע ,ןייז הדֹומ ןעמ זומ סָאד !רעליוװ ַא רע

 .,לגבֹוי עשינעילַאטיא עטסקיטכיט סָאד ! ןיינ ,ןּוט יירשעג ַא ,ןּוט ןייוו

 !טרָאװ ןרע ,ןרירעּפָא ּוצ ןעמּוקעגסיוא לָאמַא רָאנ רימ זיא'ס סָאװ

 !טּולּב טּוג טָאה רע

 : ןעגנַאגעגקעװַא קידנלייא זיא רע ןּוא

 .,עיורג עסיורג יד טשטײנקעגנעמַאזּוצ טָאה ןַאטיּפַאק רעד ןּוא

 קידגעיצפורַא ,לגנּוי םעד ןיא קילּב ןייז ןעקנּוזיַאפ ןּוא ןעמערּב

 .ּוא ,קידנליו טשינ יװ ,רע טָאה םעדכַאנ ,קעדּוצ יד םיא ףיוא

 .ןּביוהעגפיוא ,לרעקיוּפ םעניילק םעד ףיוא קידנקוק רדסּכ ױזַא ץלַא

 ,לטיה סָאד ןעמונעגּפָארַא ןּוא ּפָאק םּוצ דנַאה יד

 "סיוא לגנוי עטנױטשטנַא סָאד טָאה -- ! ןַאטיּפַאק רעה --

 + +ייורימ רַאפ .,1ןַאטיּפַאק רעה רעד טּוט סָאװ -- .ןגירשעג

 ,רצבלעז רעגנערטש רעקיױָאד רעד טָאה סלָאמַאד ןוא

 טדערעגסױורַא טשינ טרָאװ ךייוו ןייא ןייק לָאמנײק טָאה רעכלעו

 ןעלּבײרשַאּבמוא ןַא טימ טגָאזעג ,ענעפרָאװעגרעטנּוא ענייז וצ

 :עמיטש ר: סיז ןּוא רעטכירעג

 =- !דלעה א .. ,ּוד ןּוא ,ןַאטיּפַאק ַא רָאנ ןיּב ךיא --

 סנערָא ענ}פָא טימ ןפרָאװעג ךיז רע טָאה ,סָאד קידנגָאז

 ןיא טשּוקנג םיא לָאמ יירד ןּוא לרעקיוּפ םעגיילק םעיז ףיוא

 ,ץרַאה סָאד טּפַאלק סע ּוװ ,טרָאד ,טסורּב רעד

 יב 6 6 : 2 5 4 6 9 : 59 9 6 8
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 ,דדנַאלרעטָאפ םּוצ עּביל

 ,ןט:24 םעד ,קיטסניד

 ךיד טָאה לרעקיּפ םעניילק ןגעװ גנולייצרעד יד יװ ױזַא

 ןייז גנירג טפראדעג ירפרעדניא טנייה ריד טָאה ,טרירעג ףיט ױזַא?

 ביל ריא טָאה סָאװראפ, ;ןעמַאזקע םּוצ טעּברַא-לֹּוש יד ןכַאמ ּוצ

 *עילַאטיא

 ?עילַאטיא ביל ךיא ּבָאה סָאװרַאפ --

 ָּז סרעפטנע רעטנזיוט קנַאדעג ןפיוא דלַאּב טשינ ריד ןעמוק יצ

 ; ןרענעילַאטיא ןַא זיא עמַאמ ןיימ לייוו ,עילַאטיא ּביל ּבָאה ךיא ,

 ;שינעילַאטיא זיא ןרעדָא עניימ ןיא טסילפ סָאװ טּולּב סָאד לייואי

 ,יד ןּבָארגַאּב ןענייז'ס רעכלעוו ןיא ,דרע יד זיא שינעילַאטיא לייוז

 ; עטַאט ןיימ טרע סע עכלעוו ןֹוא עמַאמ ןיימ טנייוו סע רעכלעוו ךָאצ

 ףיוא ךַארּפש יד ,ןרָאװעג ןריוּבעג ןיּב ךיא ּוװ ,טָאטש יד לײװ

 ןימ ךימ ןרעל ךיא עכלעוו ןיא ךעלכיּב יד ,טדער ךיא רעכלעוו:
 ,קלָאפ עסיורג עצנַאג סָאד ,םירבח עניימ ,רעטסעווש ןיימ ,רעדּורּפ-
 . סָאװ ,רּוטַאנ ענייש עצנַאג עקיזָאד יד ,בעל ךיא עכלעװ ןשיווצ-

 ךיא סָאװ ,ּביל ךיא סָאװ ,עז ךיא סָאװ ,ץלַא ,םּורַא ךימ טלגניר)

 !שינעילַאטיא זיא -- סיורג זיא סָאװ ,ךימ ןרעל

 שצנַאג יד ןייטשרַאפ טשינ ךָאנ טסנעק ,רעניימ ןוז ,ּוד רעּבָא

 ּוד ןעװ ,לָאמַא ןפײרגַאּב טשרעה סָאד טסעװ ,ןּביל אזַא ןּופ טייקפיטי
 .וצ ,לָאמַא ךיד טסעװ ּוד ןעװ ,שטנעמ רעפייר ַא ןייז ןיוש טסעװ'
 ןגרָאמירּפ ןסיװעג ַא ןיא ןרַאּפשנָא ,עזייר רעטייוו ַא ןּופ קידנרעקיר
 עסיורג יד טנָאזירָאה ןפיוא ןעזרעד ןּוא ףיש ןייד ןּופ טרָאפ ןָא:
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 .ןעּביל יד ,ןליפרעד יז ּוטסעװ טלָאמַאד ,דנַאל ןייד ןּופ גרעב-רּוזַאל

 סָאװ ,ןליפעג עטסדנריר יד ןּופ עילַאװכ רעקיטלַאװג רעד ןָא

 .יירשעגסיוא:דיירפ ַא ןּוא ןגיוא יד ןיא ןרערט ןפירסיורצ ריד טעװ

 | .ץרַאה ןופ

 ידָאטש : רעטייוו ןּוא רעסיורג ַא ןיא ץעגרע ןענעקרעד יז טסעוו

 .עּפַאשלעזעג רעכייר ַא ןּופ ןּוט סיר ַא ךיד טעוו סָאװ ,טפַאשקנעּב רעד ןָא

 .?ברודַא ,לייװ ,רַאפרעד רָאנ רעטעּברַא ןטנַאקַאּבמּוא ,ןעמירַא ןַא ּוצ

 ."רעטומ ןייד ןיא רעטרעװ עכעלטע טדערעגסױרַא רע טָאה ,קידנקייג

 יֿפיוא רעקילייה ,רעשידלעה רעד ןָא ןענעקרעד יז טסעװ .ךַארּפש

 .?ןוט-ּביײרט ַא ןײרַא ּפָאק ןיא טּולּב סָאד ריד טעװ עכלעוו ,גנוגער

 .דנַאל ןייד ןּופ ןכַאלּפָא רעדנעלסיוא ןַא ןרעהרעד טסעװ ּוד ןעוו

 גָא7 ןיא רענעּבױהרעד ךָאנ ,רעקרַאטש ךָאנ ןענעקרעד יז טסעוו

 .דרעװש ןּוא רעייפ טימ ןּוט ץילּב ַא טעװ קלָאּפ דמערפ ַא ןעוו

 "ןלעװ עטסקיטכיט יד ןּופ טנעה יד ןעוו ; דנַאלרעטָאפ ןייז רעּביא

 ;ןיא ןסילשנעמַאזּוצ ךיז טעװ טנגױי יד ןעװ ,רעװעג םּוצ ןּפַאכ ךיז

 .ערעייז קידנשוק ,ןלעוװ סרעטָאפ יד ןעו ,רעקידיײטרַאּפ ןּופ ןענָאיגעל

 :קידגטלַאהנײא ,ןלעװ סרעטומ יד ןעװ -- !טּומ ;ײז ּוצ ןגָאז ,ןיז

 . רעגיז קירּוצ טמּוק : ןפירכָאנ יז ,ןרערט יד

 ףעװ ,דירפ עכעלטעג ַא יװ ,עּביל יד ,ןליפרעד יז טסעװ

 'יד ןײרַא סַאג ןיא ןרעקירוצ ךיז ןלעװ סע יװ ,ןעז טסעװ ּוד

 .,עטכיײלּבעגסױא ,עטרעטַאמעגסיוא ,ענעסירעגּפָא ,ןדלעה ןענָאיגעל

 ףמּוירט ןּופ ץנַאלג ןקיזָאד טעד טימ ,עכעלרעה רעּבָא ,עקירעגנוה

 ,טנַאה רעד ןיא רענעפ ענעסירעצ עקיזָאד יד טימ ,ןגיוא יד ןיא

 צנעּביהעגפױא ךיוה טימ ,עטעדנּוװרַאפ ןעייר עצנַאג יז ךָאנ ןּוא

 ןעלסקַא יד ַאּב לּברַא עקידייל עקידנגיװ טימ ,ּפַאק םעגעדנוּברַאפ

 "שימ ,ןעמולב טימ ןפרַאװרַאפ ײז ןלעװ סָאװ ,ןסַאמ יד ןשיװצ

 -?רעביימ ןּוז ,ןײטשרַאּפ טשרעה ּוטסעװ סלָאמַאד ,ןשּוק ןּוא תֹוכרּנ

 יײָאפ טרָאװ סָאד ךיוא ּוטסנװ סלָאמַאד ,דנַאלרעטַאּפ םּוצ עּביל יד
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 זיא ,רעניימ ןּוז ,דנַאלרעטָאּפ סָאד טירָאװ .ןייטשרַאפ דנַאלרעט

 ןעזרעד ךיד טלָאװ ךיא ןעװ זַא ,עקיליײה ַאזַא ,ךַאז עסיורג ַאזַא
 טסָאה ּוד רעכלעװ ןיא ,טנַאלש א ןּופ טנוזעג ןרעקירּוצ ךיז

 ןּופ ןייּב ןּוא טּולּב ןיימ ןּופ טּולּב טסיּב סָאװ ,ךיד ,טפמעקעג

 .רעד ןרָאװעג לצינ טסיּב ּוד זַא ,טסּוװעג טלָאװ ןּוא ,רענייּב עניימ

 ,ךיא טלָאװ -- ,טױט ןרַאּפ ןטלַאהַאּב ךיד טסָאה ּוד לייוו ,רַאפ
 ,דיירפ ןּופ יירשעגסיוא ןַא טימ ךיד טסּורגאּב רעכלעוו ,רעטָאפ ןייד
 רעמָאי ַא טימ ןעמונעגפיוא ךיד ,עלּוש ןּופ קירּוצ טסמּוק ּוד ןעוו
 ביל טנָאקעג טשינ רעמ ןיוש ךיד טלָאװ ןּוא ,גנולפייווצראפ ןּופ
 ןיימ ןיא דנּוװ רעקיזָאד רעד ןּופ ןּברָאטשעג טלָאװ ןּוא ,ןּבָאה
 ,ץרַאה

 ,רעטָאּפ ןייד

 ה אנק

 ,ןט-25 םעד ,ךָאװטימ

 םּוצ דנַאלרעטָאּפ ןגעװ עּבַאגפױא יד ךיוא טָאה ךעלריטַאנ

 ןיש יניטַאװ ךיז טָאה םעד אב ןּוא ,יסָארעד ןּבירשעגנָא ןטסעּב

 ,לַאדעמ ןטשרע םעד ןעמענ ּוצ רעכיז ףיוא טכערעג

 ןּוא רעטסּוּפ ַא זיא רע שטָאכ ,טַאהעג ביל ןיניטַאװ ּבָאה ךיא

 ,ןעזעג ּבָאּה ךיא ןעװ ,דניצא רעּבָא ,ןצּוּפ ןייא ןיא רדסּכ ךיז טלַאה

 זיא ,ןיסָארעד אנקמ זיא רע יװ ,קנַאּב ןייא ףיוא םיא טימ קידנציז

 ,ןגָאירעּביא טלָאװעג םיא טלָאװ ריז ,ןרָאװעג טסּואימרַאפ רימ .רע
 :ןייק ןיא טשינ ךָאד ךיז ןעק ןּוא -- ךיז טימַאּב ,ךיז טנרעל רע

 -ָנגעג ןדעי ַאפ םיא טלָאװ יסָארעד סירָאװ ,ןכיילג םיא ּוצ ךַאז םּוׁש
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 .יניטַאװ ,רעגניפ יד ךיז רע טעשזירג ,טפיוקרַאפ לָאמ ןעצ דנַאטש

 יױזַא טָאה רע רעּבָא ,תמא ,ןיסָארעד אנקמ זיא סיּבָאנ לָארַאק ךיוא

 ,םיא ףיוא ןענעקרעד טשינ סָאד לָאז רענייק זַא ,ץלָאטש ליפ

 םייהרעדניא ךיז טגָאלק ,עגר עלַא ךיז טַארַאפ רעּבָא יניטַאװ

 רערעל רעד זַא ,טלייצרעד ןּוא טמּוקַאּב רע סָאװ ,ןלַאּב ענייז ףיוא

 ַא ףױא טרעטטנע יסָארעד ןעװ ןּוא .םיא ןגעק טכערעגמוא זיא

 ,םינּפ טָאד רע טערַאמכרַאפ ,דימּת יװ ,טּוג ןּוא לענש ױזַא שגארפ

 טייג ןּוא -- טשינ טרעה רע זַא ,ךיז טכַאמ ,ּטָאק םעד ּפָארַא טזָאל

 ןּוא .ןכאל קיטכירפיוא ןייק טשיג ויא סָאד רעּבָא .ןכאל ּוצ ךיז

 ןּביױל ּוצ ןֶצ טּבייה רערעל רעד רָאנ יװ זיא ,סָאד ןסייוו עֶלַא לײוװ

 סלָאמַאד טעז רעכלעװ ,ןיגיטַאװ ףױא דלַאּב יז ןקּוק ,ןיסָארעד

 טכַאמ לרערעיומ סָאד ןּוא ,טייקעצ רעפעפ ַא טלָאװ רע יװ ,סיוא

 ,עלעקסיּפ:ןזָאה ַא םיא

 טנ יל ןּוא ןיײרַא טמּוק רערעל רעד .,.טנייה שטָאכ רעדָא

 ,סנעמַאזקע יד ןופ ןלַאּב יד רָאפ

 !סַאלק ןיא לַאדעמ רעטשרע ,ןפניפ ןעצ : יסָארעד ---

 יעל ףעד .רעטכעלעג ַא טימ סױרַא סָאש ַא יניטַאװ טיג ָאד

 .ןעגַאטשרַאפ דלַאּב ןּוא ןוטעג קוק א טָאה רער

 ריד ּוצ ּוצ טשינ זָאל -- טגָאזעג רע טָאה -- !יניטַאװ --

 טּברַאררַאפ ןוא חֹומ םעד טרעּבגע גנַאלש יד .האנק ןּופ גנַאלש יד

 ,ץרַאה סָאד

 .ןיכָארעד ץּוח ַא ,טקּוקעגמּוא עלא ךיז ןּבָאה

 ירַאפ ַא יװ טציז רע .טשינ ןעק רע ,ןרעפטנע ליװ יניטַאװ

 ןעװ ,רעטעּפש טשרעה ,ןרָאװעג ךיילּב שזַא זיא ןּוא רעטרענייטש

 קּוק ,עיצקעל רעד טימ ןעמּונרַאפ ןיוש ךיז טָאה רערעל רעד

 ַא ףיוא תֹויִתֹוא עסיורג טימ טּביירש יניטַאװ ןיימ ןּוא ,ױזַא ךיא

 יעּב עטשרע ןגירק עכלעו ,יד אנקמ טשינ ןיּב'כ ,  ריּפַצּפ לטרעפ

 רל ."ןתא ןט:ערעגמּוא ןַא ףױא ןּוא עיצקעטָארּפ ךרּוד ןלַאד
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 -ַאֹּב ךיא ּבָאה ָאד ןּוא ,ןיסָארעד ןקיש לטרעפ סָאד טלָאװעג טָאה
 ןשיװצ ןעשטּפעש ,עּפע ןריגירטניא םינעש סיסָארעד זַא ,טקרעמ
 ןסיױרג ַא לרעסעמ א טימ ןטינשעגסיוא טָאה רענייא ןּוא ,ךיז
 א טניט טימ טלָאמעגפיוא טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,ריּפַאּפ ןּופ לאדעמ

 דָארג זיא דלַאּב .ןעזעג טשינ סָאד טָאה יניטַאװ .גנַאלש עצרַאװש

 .ןעגנַאגעגסורַא סעּפע רערעל רעד
 רעד ןּופ ןּביוהעגפיוא םינכש סיסָארעד ךיז ןּבָאה סלָאמַאד

 םענעריּפַאּפ םעד ןיניטַאװ ןעקנעש ךעלרעייפ ןעגנאגעג ןּוא קנַאּב

 :ַאװ .ערוטנַאװַא ןא ףיוא טרַאװעג טָאה סַאלק עצנַאג יד ,לַאדעמ
 .סיוא יסָארעד טָאה קנילצולּפ ,טרעטיצעג ןצנַאגניא טָאה יניט
 | | ; ןגירשעג

 !ּלַאדעמ םעד רימ רָאנ טיג --=

 | ;יײז ןּוא
 !ןעקנעש םיא טסלָאז ןילַא ּוד !רעסעּב ךַאנ !טּוג --

 ףיוא םיא ןסירעצ ןּוא לַאדעמ םעד ןעמּונעג טָאה יסָארעד
 | ,ךעלציּפ עניילק

 רימ ןּוא ,טרעקעגקירוצ טקנופ רערעל רעד ךיז טָאה ָאד
 ןעניטַאװ טַאהעג ּבָאה ךיא .עיצקעל רעד ּוצ ןעמּונעג ךיז ןּבָאה
 לטרעפ סָאד ןעמּונעג ,הּפרח רַאפ ןרָאװעג טיור זיא רע .גיוא ןפיוא
 ,ליױמ ןיא טגײלעגנײרַא ,סע טגיילעגנייא ,קידנליװ טשינ יװ ,ריּפַאּפ
 :סױרַא םַאּב ,קנַאּב רעד רעטנוא ןגיּפשעגסיױא םעדכָאנ ןּוא ,טייקעצ

 יײּברַאפ קידנעײגכרּודַא ,רעטשימעצ ַא לסיּב ַא ,יניטַאװ טָאה ,ןייג

 רעכעלפעה קידנעטש רעד .ריּפַאּפקעלק ןייז טזָאלעגּפָארַא ,ןיסָארעד

 *רעכיּב ןיא םיא סע טגײלעגנײרַא ,ןּביוהעגפיוא סע טָאה יסָארעד

 ,ךעלטעמער יד ןעיצרַאפ םיא ןפלָאהעג ןּוא שַאט
 ,ןּבייהפיוא טנעקעג טשינ ןגיוא יד טָאה יניטַאװ

 9 0 6 9 4 9 4 6 6 8 1 ג 9
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 .ךעטּומ סמענעּבירטעגסױרַא םעד

 ,ןט8 עד ,תבש

 ןיגיטַאװ רעד ןרעװ רעסעּב טשינ לָאמנײק ןיוש טעװ רע |

 ןיא ,רערעל רעד טגערפ ,עיגילער ןּופ עיצקעל רעד ףיוא ,ןטכענ

 ץינײװנסױא ןּופ ןעק רע יצ ,ןיסָארעד ,רָאטקעריד ןּופ טרַאװנגעג

 עכלעװ ,ןעלדיל יד טימ לכיּב רעזדנוא ןופ ךעלקיטש ייוצ יד

 | :ױזַא ןָא ךיז ןּבייה

 ףדנעװ טשינ רָאנ קילּב ןיימ לָאז'כ וו

 .. טָאג ָא ,טכַאמלַא ןייד ךיא עו םּוטעמּוא

 גיטַאװ ןּוא ,טשינ ןעק רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה יסָארעד

 :ןפּורעגסױא דלַאּב טָאה

 ןדירפוצ ,ןּוטעג לכיימש ַא קיליוװזייּב ןּוא -- !ןעק ךיא --

 ירעטנוא סּופ ןַא ןיטָארעד לָאמנײא שטָאכ ןעק רע סָאװ ,םעד ןּופ

 טָאה רע ןּוא ,ןּבעגעגנייא טשינ םיא ךיז טָאה סע רעּבא .ןלעטש

 קנילצולּפ זיא רעטּומ סיטנַארפ םירָאװ ,טגָאזע2 טשינ ךיל סָאד

 עיורג ,עטרעּבױשעצ טימ ,עטגערעגפיוא ןַא ,סַאלק ןיא ןעמוקעגניײרַא

 םעד ךיז רַאפ קידנּפיטשרעטנּוא ,יינש טימ עטישַאּב ַא ןּוא ,וָאה

 עצנַאג ַא ףיוא עלּוש ןּופ ןרָאװעג טרעטייוורעד זיא רעכלעוו ,ןיז

 ירעדינַא זיא יורפ עמירָא יד .דליב דנריר ַא ןעװעג זיא סָאד .ךָאװ

 יד קידנגײלנעמַאזּוצ ,רָאטקעריד ןרַאפ ינק יד ףיוא טעמּכ ןלאפעג

 :טעּבעגַא ּוצ יװ ,טנצה

 ,ךיד םרַאּברעד ,הבֹוט יד רימ ּוט ,רָאטקעריד רעה א --

 רע זיא געט יירד ןיוש ! ןיירא עלּוש ןיא לגנּוי סָאד קירּוצ םענ |



 רָאנ ּבָאה'כ יװ ,דניצַא זיּב ןטלַאהַאּבסױא םיא ּבָאה'כ ,םייהרעדניא

 ןגעוו ןמיװרעד רעטָאּפ רעד ,טיהַאּב טָאג ,ךיז לָאז םירָאװ .טנעקעג

 טירָאװ ,רעה ,תונמחר ּבָאה .טעגרהרעד םיא טלָאװ רע -- םעלַא

 ןיא זיא ןּבעל ןיימ ! ןּוט ּוצ ּבָאה'כ סָאװ ,טשינ ןיילא ןיוש סייז" ,

 ..!רעה ,טנַאה ןפ

 עמירָא יד ןריפּוצסיױרא טימַאּב ךיז טָאה רָאטקעריד רעד

 רעטיּב ,ןייטשפיוא טלָאװעג טשינ טָאה יז רעּבָא ,סַאלק ןּופ רעטּומ

 .ןּוז ןרַאפ קידנטעּב ןּוא קידנענייו

 ףךימ ּבָאה ךיא ליפיו ,רעה ,טסּוװעג טסלָאװ ּוד ןעװ ,ָא --

 טַאהעג תונמחר ּוטסלָאװ ,לגנּוי ןקיזָאד םעד ןּופ ןטילעגנָא ןיוש

 ךָאנ ,לָאמ סָאד ךָאנ לחֹומ םיא יז !רעכעלקילגמּוא ,רימ ףיוא

 דניצַא ךָאנ לָאז רע ,ןייטש ןּופ ןעוועג טלָאװ רע !לָאמ ענייא סָאד

 .ןּבעל ּוצ גנַאל טשינ ןיוש ּבָאה ךיא ...,ןרעװ רעסעּב טשינ ךיוא

 טלָאװעג ױזַא טלָאװ ךיא ןּוא ...רימ ןיא טוט םעד גָארט ךיא

 יז טָאה ָאד -- ...ןרָאװעג רעסעּב זיא רע זַא ,טיוט ןרַאפ ןעז

 ןיימ טרָאפ ךָאד זיא סָאד םירָאװ --- ןייװעג ַא טימ טעכוּבעגסױרַא :

 ןּברָאטשעג ךָאד טלָאװכ םירָאװ ,ביל םיא ּבָאה'כ םירָאװ ,דניק

 ...רעטּומ רעדנדייל ַא רַאפ סָאד ּוט . . ,גנּולפייוװצרַאפ ןּופ

 יד טנעה יד טימ טקעדעגּוצ ךיז ,קידנצכָאלש ,טָאה יז ןּוא

 | ,ןגיוא

 ,קילּב ןטוָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןענַאטשעג זיא יטנַארפ ןּוא
 .רעכעלגעװַאּבמּוא ןַא

 ןענַאטשעג ,ןּוטעג קּוק ַא םיא ףיוא רָאטקעריד רעד טָאה

 :טגָאזעג םעדכָאנ ןּוא ,טרעלקַאּב ךיז טלָאװ רע יװ ,עלײוו ַא
 ,טרָא ןייד ףיוא ייג ,יטנַארפ --

 ,םינּפ ןּופ טנעה יד ןעמּונעגקעװַא יורפ יד טָאה סלָאמַאד

 ייד םעד קידנזָאל טשינ ,ןעקנַאד ןּבױהעגנָא ןּוא ,עטיירפרעד ַא

 .סױרַא םּוצ ךיז קידנעיירדסיוא ןּוא ,טרָאװ םּוצ ןעמּוק רָאטקעד
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 יד קידנשיװ ךיז ,ןײרַא ןטייװצ ןיא סנייא טדערעג יז טָאה ,גנַאג

 | ,ןגיוא

 ריד קנַאד'כ !לֹחֹומ עלַא םיא טייז ! דניק קנעדעג ,ןּוז --

 רעּביא טמרַאּברעד ךיד טסָאה סָאװ ,רָאטקעריד רעה ,לָאמאכָאנ

 :טנַאד ךיא !ךעלגגוי ,טנּוזעג טייז ! ןּוז ,טּוג ףיוא ךיד ריפ ...םיא

 ,,רעטּומ רעמירָא ןַא לחֹומ טייז ! רערעל רעה ,ןעז-עדיװ םּוצ

 ןקידנטעב ַא לעװש רעד ןּופ לָאמַאכָאנ קידנפראוו ןּוא

 יד קידנבײהפיוא ,ןעגנַאגעגסױרַא יז זיא ,ןּז ןפיוא קילכ

 ַא ,עכײלּב ַא ,ןלטפענּפַארַא היא ןופ זיא עכלעװ ,עלייש..ַאפ

 יּמָאֹרַא ןיא יז ןעװ ןּוא ,ּפָאק ןקידנעלסיירט ַא טימ ,ענעגיוּבעגנייא

 ןרעװש ,ןליוה ריא טרעהעג רימ ןּבָאה ,ןגיטש יד ןּופ ןעגנַאגעג

 ,טסוה

 ןיא לגנּוי םעד ןּוטעג קוק ַא רָאטקעריד רעד טָאה סלַאמאד

 רעצנַאג רעד ןּופ טיקליטש רעפיט רעד ןיא ןּוא ,ןירַא םיִנַּה

 עלַא רעכלעװ ןופ ,עמיטש ַא טימ ןּוטעג גָאז ַא רע טָאה ,סאלק

 ןּוטעג רעטיצ ַא ןֹּבָאה

 ,ןעמַאמ: ןייד טעגרהרעד טסָאה ּוד ! יטנַארּפ ---

 ,ןיטנארפ ּוּצ טיירדעגסיוא ןגיוא עלַא ךיז ןּבָאה

 ,,,טלכיימשעג טָאה רעקיטכערטרעדינ רעקיזָאד רעד ןּוא

 : 4 9 6 8 9 6 8 8 : ט 6
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 .גנּונפָאה

 ,ןט:29 םצד ,קיטנּוז

 טסָאה ּוד טָאװ ,קירנעה ,טייז ןייד ןּופ ןעוועג סָאד זיא ןייש

 ןעמוקעגקירוצ טסיּפ ןעוו ,זדלַאה ןפיוא ןעמַאמ רעד ןפרָאװעג ךיד
 רערעל ןּופ טרעהעג טסָאה ּוד !תמא .עיגילער עיצקעל רעד ןופ
 זדנּוא טָאה רעכלעװ ,טָאג !רעטרעװ עקידנעיײרפרעד ןּוא עכיוה

 ,ןדישעצ טשינ לָאמנײק ןיוש זדנּוא טעװ ,טקינײרַאפ ביל יוזא -
 טעװ רענײד עטַאט רעד ךיוא ןעװ ,ּברַאטש לעװ ךיא ןעװ !ןּוז
 ןּופ רעטרעװ יד ריד ּוצ ןדערסױרַא טשינ רימ ןלעװ ,ןּברַאטש
 םייָאװ *!ןעז טשינ רעמ לָאמנייק ןיוש ךיד לעװכ,/ : גנולפייווצרַאפ
 ןַא ןיא ןעז ךיז ןלעװ רימ םירָאװ ,ןעמּוקנעמַאזּוצ ךיז ןלעװ רימ
 טעװ ,ןטילעג ָאד טָאה סָאװ ,רעד ןכלעוו ןיא ,ןּבעל םעיינ ,ןרעדנַא
 טעװ ,דרע רעד ףיוא טּבילעג טָאה סע רעװ ןּוא ,ןרעװ טיי-פרעד

 טרָאד ,רעייט םיא ןענייז טָאװ ,יד ןּופ תֹומשנ יד ןעניפעג קירוצ ךיז
 ,ןייװעג ןייק ,דגיז ןייק ָאטשינ ןיוש זיא'ס ּוװ ,טלעו רענעי ףיוא

 | ,טיוט ןייק

 רעּבָא ךיז ןעמ ףרַאד ,ןּבעל ןרעסעּב ,םעיינ ןקיזָאד םעד ּוצ
 רעטיצ רעדעי ,רענייד טַאט רעטּױג רעדעי !דניק ,רעה ,ןענידרעד
 ראפ ליפעג טּוג עדעי ,ךיד ןּביל עכלעװו ,יד רַאפ ץרַאה ןייד ןּופ

 ןּבייהרעד א יװ זיא ,רענייד קנַאדעג רעלעדייא רעדעי ,םירבח ענייד
 טַאט ַא ןוא ,עקַאט טלעװ רערעסעּב רעקיזָאד רעד ּוצ ,טרָאד ךיז
 יז ןּופ עדעי םירָאװ ,דיײל עדעי ,ײװ רעדעי זיא טּביײהרעד סָאװ

 סעּפע ּפָא טשַאװ רערט עדעי ןּוא ,דניז ענייד ןּופ סעּפע ּפָא טקעמ
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 ןדעי טסלָאז ּוד זַא ,דניק רעייט ,ױזַא ?ֵא ריד עשז-ךאמ .קעלפ א

 ּוד יװ ,רעמ ןּבָאה ביל ,םענעגנַאגרַאפ םעד יװ ,רעסעּב ןייז גָאט

 טגייה זּומ ךיא ; ױזַא ןגרָאמירפ ןדעי גָאז ןּוא ,ןטכענ טּבילעג טסָאה

 טײקסיז ַא ןליפרעד לָאז ךיא ןכלעו בילוצ ,סכלעזַא סעּפע ןּוט

 ןלָאז רעניימ עטַאט רעד ןּוא עניימ עמַאמ יד זַא ןּוא ,ןסיוװעג ןפיוא

 ךימ ןלָאװס ןכלעװ רַאפ ,סכלעזַא סעּפע ;רימ טימ ןעיירפ ךיז

 רעגיילק ןיימ ,רערעל רעד ,רבח רענעי רעדָא ,רעד ןגירק רעביל

 ,..שרעדנַא רעװ רעדָא ,רעדורב

 יָאד יד ןלופרעד ּוצ חֹוּכ ןּבעג ריד לָאז רע ,טָאג טעּב ןּוא

 ,לדע ,טּוג ןייז ליװ ךיא ,טָאג : ױזַא גָאז ןּוא .גנומעגרעטנוא עקיז

 לָאז ךיא זַא ,יוזא ּוט !רימ ףלעה .. ,קיטכייופיוא ,ןעלטנרָא ,קיטּומ

 ןפָאלש םּוצ ןרעטש ןיא ןשּוק ךימ טעװ עניימ עמַאמ יד ןעוו ,טנװָא ןדעי

 ַא ,דניק רעסעב ַא טנייה טסשּוק יד ,עמַאמ -- : ריא ןגָאז ,ןייג

 ,ןטכעג יװ ,שּוק ןייד טרעװ רעמ זיא סָאװ ,דניק

 ןיוש ןקיזָאד םעד ןגעװ קידנעטש קנעדעג ,טפָא טכַארט

 לָאמַא ןייז טסעװ סָאװ ,קירגעה ןכעלקילג קיּביײא ןּוא ןשידרערעביא

 :רַאה ןּוא עכַאפנייא טימ דער ,טעּב ןוא ,ןּבעל ךעלרע ןוא ןייר ַא ךָאנ

 רעכעלדנעמּוא רעד ּוצ ,טײקיטכעמלַא רעטסכעה רעד ּוצ רעטרעוו עקיצ

 יַעג ןּוא ץראה ןייד ּבייהרעד .זדנוא רעּביא זיא עכלעוו ,טייקסטּונ

 רַאֿפ סָאװ ןלעטשרָאּפ טשינ ריד טסנעק ּוד ,טלעוו רעדעכעה ַא ּוצ קנַאד

 סעמַאמ י"ד טשרעהַאּב סע טפַארק ַא רַאפ סָאװ ,ליפ ךיא טייקסיז א

 עז ךיא ןעװ .הליפּת ַא ןיא טפטירַאּפ ןּוז ריא טעז יז ןעוו ,ץרַאה

 רעװ טשינ ךיד לָאז סע ךעלגעממּוא סיוא רימ טעז ,ןענװַאד ךיד

 .ּכעה רעקיזָאד רעד ןיא ןּביױלג ןיימ ןּוא . . ,למיה ןיא ןרעה ןּוא ןעז

 טײקסטּױג רעכעלדנעמוא רעקיזַאד רעד ןיא ,טײקיטכעמלַא רעטס

 ַא טימ ןּוא ,ּביל רעמ ךָאנ ךיד גירק ךיא ןּוא ,רעקרַאטש טרעזװ

 ,ךיא דייל דלּודעג רעמ טימ ןּוא ,ךיא טעּברַא גנּוגנערטשנָא ערעסערנ

 ן הי



 קיור טכַארט-ןּוא ,לֹחֹומ ךיא ןיב טפאשּביל רערעפיט ַא טימ ןּוא
 , ,,טיוט ןגעוװ

 לֹוק סָאד טױט ןכָאנ ןרעהרעד !טָאג רעטוג ןּוא רעסיורג ָא
 ןיימ ןעזרעד רעדיװ ,רעדניק יד ןעניפעג קירוצ ,ןעמַאמ רעד ןופ
 ןעמענמּורא ...המשנ עכעלּברעטשמּוא ןוא עקיטכיל ןייז ,ןקירנעה
 ןיא ,לָאמנייק ,ןסיירעצ טשינ םיא טימ לָאמנײק ןיוש ךיז ןּוא םיא
 ! טייקיּבייא רעצנאג רעד ןּופ ףיולרַאפ

 ביל ךיז רימָאל ,ןטעּב עדייּב רימָאל ,ןּוז ,ןטעּב רימָאל ,ָא
 .ָאד רעד טימ ןּברַאטש ןּוא ןּבעל רימָאל ,טּוג ןייז רימָאל ,ןּבָאה
 ןיײנ ,רעײט ןײמ ,תשנ רעד ןיא גנּונּפָאה רעשילמיה רעקיז
 | דגיק טסרצייש

 ,עמַאמ ןייד





 .ראורבעפ





 לַאדעמ רעטנידרַאפ ַא

 / ןט:4 םעד ,חבׂש

 רעד ןלַאדעמ יד ןלייטעצ ןעמּוקעג זיא ירפרעדניא טנייה

 | דרָאּב רעיורג ַא טימ ,רעה רעגנּוי ןייק טשינ ןיוש ,ןײלַא רָאטקער

 ,טדיילקעג ץרַאװש ןּוא

 ,רָאטקעריד ןטימ ןעמַאזּוצ סַאלק ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא רע

 ירעוינַא ךיז טָאה ןּוא ,עזױּפ ףיוא גנילק ןרַאפ רעירפ עלעסיּבַא

 ןגָארפ עכעלטע טלעטשעג זדנּוא טָאה רע .רערעל ןּבעל טצעזעג

 ,רעדייא ,ןיסָארעד לַאדעמ ןטשרע םעד ןּבעגעג רע טָאה םעדכָאנ

 טייהרעליטש עלייוו ַא רע טָאה ,ןטייוװצ םעד ןּבעגעג טָאה רע ,רעּבָא

 .רָאטקעריד ןטימ ןּוא רערעל ןטימ טדערעג

 עלַא ןּוא ,טּפַאלקעג רעצרעה יד ןּבָאה עלַא זדנוא ַאּב ןּוא
 םעד ןּבעג טעװ רע ןעמעװ ,קילּב ןטימ טגערפעג ךיז רימ ןּבָאה

 -  .ןטיײװצ

 ןטײװצ םעד ?ױזַא ךיוה טנָאזעג טָאה רָאטקער רעד ןּוא

 ;ישָאקערּפ רטָאיּפ רעליש רעד ךָאװ עקיטנייה יִד טנידרַאפ לַאדעמ

 ,םייהרעדניא טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנוּביא יד רַאפ זיא סָאד ןּוא

 :ירשעג סיײלּפ סיורג טימ ,רעד רַאּפ ,עלֹוש ןיא סעיצקעל יד רַאפ

 !ץלַא רַאּפ ,גנוריפפיוא רעכעלטגרָא רעד רַאפ ,עיפַארגילַאק ,רענעּב
 קידנקוק ,רעמינּפ יד טימ טיירדעגסיוא דלַאּב ךיז רימ ןּבָאה

 .ךיז ןעיירפ עלַא זַא ,ןעז טנעקעג טָאה ןעמ ןּוא ; ןישַאקערּפ ףיוא

 טָאה רע זַא ,טשימעצ ױזַא טלעטשעגפיוא ישַאקערּפ ךיז טָאה

 ,םיא טימ ךיז טּוט סע סָאװ ןּוא זיא רע ּוװ ,טסּוװעג טשינ ןיילַא
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 ,טגָאזעג רָאטקער רעד טַאה -- !לגנּוי ,רעהא םּוק

 ןּוא קנַאּב רעד רעטניה ןּופ ןעגנּורּפשעגרעפַא זיא ישַאקערּפ
 ַא טקוקעג טָאה רָאטקער רעה רעד .שיט-רערעל םּוצ ןעגנַאגעגּוצ

 סע יװ ,ךיילננ זיא סָאװ ,למינּפ ןייז ףיוא ליפעגטימ סימ עליו

 ןעקנערַאד ,ןקישטגיילק ןקיזָאד םעד ףיוא ,סקַאװ ןּופ ןעוועג טלָאװ

 ,ךעלמידגּב עקידנגילטכעלש ןּוא עטשטיינקעצ יד ןיא לרעּפרעק

 ,ןגיוא עטזָאלעגּפַארַא:טמעשרַאפ ,עקיטעמוא ,עטוג עקיזָאד יד ףיוא

 עטכישעג עקיטעמוא יד ןענײלסױרַא טנעקעג טָאה ןעמ עכלעװ ןופ

 םעד םיא ןידנעליּפשּוצ ,רע טָאה םעדכָאנ ןוא ,לגנוי םעד ןּופ

 :ױזַא טגָאזעג עמיטש רעקיצרַאה ַא טימ ,?סקַא םּוצ לַאדעמ

 טשינ זיא ענייק !ישָאקערּפ ,לַאדעמ ןייד זיא טָא --

 רעד רַאפ רָאנ:טשינ ריד םיא ּביצ'כ ,ּוד יװ ןגָארט ּוצ םיא טרעװ רעמ

 ,טּומ ןייד ראפ ,ץרַאה טּוג ןייד רַאפ רָאנ ,ןליוו ןטּוג ןּוא ערעל

 ףיז טלַאװ סע סָאװ ,גנוריפפיוא ןייד רַאֿפ ,רעטקַארַאט ןייד רַאפ

 ןוז רעטסנעש ןוא רעטסעּב רעד ריא טימ ןעמעש טפרַאדענ טשינ

 -- סָאלק רעד ּוצ ךיז קידנעדנעװ ,ןּבעגעגּוצ רע טָאה -- ? תמא
 !לַאדעמ םעד טרעװ רע זיא םעד ּבילּוצ ךיוא

 ןיא טימ יו ,םעגייאניא עלַא רימ ןבאה -- !ָאי !ָאי --
 .םעד ףיוא טרעפטנעעג ,עמיטש

 זדלַאה ןטימ ןּוטעג געװַאּב ןקרַאטש ַא טָאה ישָאקערּפ ןּוא

 רעּביא ןוטעג:ףרָאװ ַא ,ןעגנּולשּפָארַא סעּפע טלַאװעג טלַאװ רע יו

 ,קנַאד עטספיט יד טקּורדעגסיױא טָאה סָאװ ,קילּכ ןסיז ַא קנעּפ יד

 ,טיײקרַאּב

 -- טגָאזעג לָאטקער רעד טָאה -- לגנוי רעייט ,עשז-ייג --

 | !ןפלעהּוצ טָאג ריד לָאז ןּוא

 ןוא ,עזױּפ ףוא ןעגנילק ןּבױהעגנָא ןיוש ןעמ טָאה ָאד |

 .ןעגנַאגעגסױרַא עטשרע יד זיא סָאלק רעזדנוא

 -- רָאדירָאק ןיא ןעמּוקעגסױרַא ןענייז רימ רעּבָא רָאנ יװ
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 ?טרַאװ ןּוא ריט רעד ַאּב סָאד טייטש רעװ ? רימ ןעזרעד עשז-ןעמעוו
 .עג יװ ,רעטכײלּבעגסױא ןַא ,לַאװַאק רעד ,רעטָאפ סישַאקערּפ

 ,ןגיוא יד רעּביא רָאה יד טימ ,קילּב ןטשימעצ ַא טימ ,ךעלטנייוו
 רעד .סיפ יד ףיוא ךיז קידנלקַאװ ןּוא טייז רעד ףיוא ?טיה ןטימ
 יקער םעד סעּפע טמיורעגנייא ןּוא טקרעמַאּב דלַאּב םיא טָאה רערעל
 םיא ,קילּב ןטימ ןישַאקערּפ טכוזעגפיוא ןיוש טָאה רעכלעוו ,רָאט
 -לגנּי סָאד .רעטָאפ םּוצ טריפעגּוצ ןּוא טנַאה רעד ַאּב ןעמּונעגנָא

 ןענייז רַאטקעריד רעד ןּוא רערעל רעד ,טרעטיצעג ןצנאגניא טָאה
 :עגמּורַא יז ןּבָאה ,סַאלק עצנַאנ יד ,רימ ןּוא ,ןעמּוקעגּוצ ךיוא
 | | | .דָאר ַא ןיא טלגניר

 -- ?לגנּי םעד ןּופ רעטָאּפ רעד רעה רעד זיא סָאד -- |
 יז יװ ,ךעליירפ ױזַא ,לַאװָאק םעד טגערפעג רָאטקער רעד טָאה
 טָאה ,רעפטנע ןייק ףיוא קידנטרַאװ טשינ ןּוא .םירבח ןעוועג ןטלָאװ
 ןיימ ,ךייא טימ ןעמַאזּוצ ךימ יירפ ךיא -- :טגָאזעג רעטייוו רע
 קיצפיפנּואריפ ןּופ !ןעז רעה רעד לָאז !ץרַאה ןצנַאג ןּופ ,רעה
 טנידרעד ךיז רע טָאה ,םיא טימ ןעמַאזּוצ ךיז ןענרעל סָאװ ,רעליש

 רַאפ ,קיטעמטערַא רעד רַאפ ,ןעגנּוּביא יד רַאפ !לַאדעמ ןטייוװצ םּוצ

 ןסױרג ַא טגָאמרַאפ סָאװ ,לגנּוי קלעפ ַא רעייז זיא סָאד ...ץלַא
 ןּוא טּביױלעג ,לגנּי טּוג ַא !ןכיירגרעד ךס ַא טעװ רע .ןליװ ןטּוג
 ךיא ,םיא טימ ןייז ;ילָאטש ןעק רעה רעד .עלַא ןּופ טעטכַאעג
 ! רעה םעד רעכיזרַאפ

 ליומ ןפָא ןַא טימ רעִירּפ שרעהעגסיוא טָאה לַאװָאק רעד

 טָאה ךָאנרעד ,רָאטקעריד ןפיוא ָאד ,ןקידנדער ןפיוא ָאד טקּוקעג
 םיא רַאּפ ןענַאטשעג זיא רעכלעוװ ,ןּוז ןפיוא ןּוטעג קילּב ַא רע
 קידנענַאמרעד יװ ןּוא ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ ,רעקידנרעטיצ ַא

 . רעד סָאװ ,ץלַא סָאד לָאמ ןטשרע םּוצ קידנעײטשרַאפ ןוא ,ךיז |

 ,םיא ןּופ ןדילנָא טזּומעג ךעּבענ ךיז טָאה רעקישטניילק רעמירָא

 רעכלעוו טימ ,טּומ רעסיורג ןּוא טײקינעטרעטנּוא עקיזָאד יד ןּוא
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 .ןּוטעג לסיירט ַא ךיז רע טָאה ,ןגָארטעגרעּבירַא ץלַא טָאה רע

 ,גנונױטשטנַא עקינוזטסױװַאּב-בלַאה א טקורדעגסיוא טָזה םינּפ ןייז

 ,ליפעג קירתונמחר ,סיורג א ךעלדנע ןּוא ייװ ןפיט ַא ךָאגרעד

 . טָאה ,ּפָאק סגוו ןייז גנוגעװַאּב רעלענש א טימ קיײנעמענמורַא ןּוא

 ךלַאּפ ןּבָאה רימ ןּוא ,טסּורּב רעד ּוצ טעילּוטעגוצ ךיז םיא רע
 םיא ּבָאה ךיא .םיא ּוצ ןלַאפוצ ןטייווצ ןכַאב רענייא ןּבוחעגנָא

 ערעדנַא ,ןיטָאוק ןּוא ןיסָארעד טימ קיטשרענַאד ףיוא ןטעברַאפ

 טרירעגנָא ָאד ,ןוטעג טעלג ַא רעװ םיא טָאה ָאד ,טסורגַאּפ םיא ןּבָאה

 ןוא .סכעלּביל סעפע טגָאזעג םיא טָאה רעדעי ןוא ,לַאדעמ ןייז

 רעטקעוועגפיוא ןַא יװ ,רעטױעגײטשרַאּפ ַא ,טקוקעג טָאה לַאװַאק רעד

 ,ּפָאק סגוז ןייז טסּורּב רעד ּוצ קידנקירד ךַאנ ץלַא ,ףָאלש ַא ןוט

 ,קילג ןּופ טצכָאלשעג טָאה רעכלעוו

4 : 9 9 5 6 9 8 4 8 8 6 4 

 ,ןט:5 םעד ,קיטגו

 ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא ,סישַאקערּפ ,לַאדעמ רעקיזָאד רעד
 טשיג ךָאנ ךימ ּבָאה ךיא ןּוא רעּבירא זיא טייצ ליפ ױזַא .ףרוװרָאפ
 ,לַאדעמ ןייק ּוצ לָאמניײא ןייק טנידרעד

 ֹי

 .רימ ןּופ ןדירפּוצ טשיג ןיּב ךיא ,קינײװ ּוצ ךימ ןרעל ךיא

 ךיוא ןענייז -- עמַאמ יד ןּוא ,עטַאט רעד ןּוא ,רערעל רעד ןּוא

 ןוש ךימ ןענצ ןעײרעליּפש יד ּוליִפַא .רימ ןופ ןרירפוצ טשינ
 ּוצ ןערב טימ ןּוט-םענ ַא ךימ געלפ ךיא ןעװ ,לָאמַא יװ ,ױזַא טשינ
 עגיימ ּוצ ןּוט-ףיול ַא ךָאנרעד ןּוא ,טעיצקעל יד ןכַאמּפָא ,ערעל רעד
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 רשפא ןעזעג טשינ ןיוש יײז טלָאװ ךיא יװ ,ױזַא ןעײרעליּפש

 יװ ,ךעליירפ ױזַא טשינ ךיוא ךימ ךיא ץעז שיט םּוצ .שדֹוח ַא;

 רעד ףיוא ןטָאש ַא יװ קידנעטש ךיא ּבָאה טייצ עטצעל יד ,לָאמַא:
 -- :םעניײניא ץלַא רימ טגָאז עמיטש עכעלרעניא ןַא ןּוא ,המשג-

 | | !טכעלש טייג'ס !טכעלש טייגיס-
 .ןשיװצ ,ץַאלּפ ןרעּביא ךרוד ןייג'ס יװ ,טכאנרַאפ עז ךיא ןעוו

 .רעד ןּופ קירּוצ ךיז ןרעק סָאװ ,רעטעּברַא ענעדיײשרַאּפ סעינַאּפמָאק-

 יז יװ ,עכעליירפ ךָאד ןּוא ,עטרעטַאמעגסיוא ,ךעלגנוי  ,טעגרַא

 .טכַאנ ףיוא םייהַא רעכיג סָאװ ןעמּוק ּוצ ,סיפ יד קנלפ ןלעטשי

 ןּפאלק יז יװ ,ןדער ייז ךיוה יו ,ןכַאל יז יװ רעה ךיא ןעוו ,ןסע

 ןּופ רעדָא ,עצרַאװש ןליוק ןּופ ,יד טימ סעציילּפ יד רעּביא ךיז

 :רַאעג ןּבָאה ייז זַא ,טכַארט ַא ּביג ךיא ןּוא .טנעה ,עסייוו ךלַאק-

 ,גָאט ןצנאג ַא קידנעייטש ,דניצַא זיּב שזַא ןָא גָאטרַאפ ןופ טעּב

 ןיא לָאמַא ,עינשזּוק ַא ןיא רעייפ םַאּב לָאמַא ,ךַאד ַא ףיוא לָאמַא-

 זיולּב ןסע םּוצ קידנּבָאה ,ןטכאש עשידרערעטנוא ןיא לָאמַא ,רעסַאװ

 ךיא זַא ,חּפרח ַאזַא סעּפע ךימ טלַאּפַאּב -- ,טיורּב לקיטש ַא רָאנ:

 טָא + ךיא ּוט סָאװ םירָאװ .ןּבייהּוצפיוא ןגיוא יד טסיירד טשינ ןיצ

 ךעלטייז ריפ ַא סעּפע םיוק טייצ רעצנַאג רעד רעּביא ךיא 'ּבָאה:

 ,רעיײז ןיּב ךי* ,ךַא .טלַאװעג טימ יװ ,ךיוא סָאד ןּוא ,טרימשעגנָא:

 רעד זַא ,ט ג ץנַאג ךיוא עז ךיא ! רימ ןּופ ןדירפּוצ טשינ רעייז-

 :עג רימ טלָאװ רע זַא ,רָאמּוה ןטכעלש ַא ןיא זיא רעניימ עטַאט-

 תונמחר טָאה רע רָאנ ,רעיורט םיא ףַאשרַאפ ךיא זַא ,ןגָאז טלָאװ

 .לעװ ,רעטָאפ רערעייט ןיימ ....ץלַא ךָאנ טרַאװ רע ןּוא רימ ףיוא

 ןכלעװ ףיוא ,ןייד זיא ץלַא ,רעניימ עטַאט !ױזַא טעּברא רעכ-

 רָאנ ךימ לָאזיכ ןכלעוו ּוצ ,ּבּוטש ןיא ןפרַאװ קילּב ַא רָאנ ל;זיכ

 טנרעל ןּוא ךימ טדיילק סָאװ ,סָאד ,ךימ טרענרע סָאװ ,סָאד .,ןרירוצ-

 ,טעּברַא ןייד ןּופ טכּורפ יד זיא ץלַא סָאד ,ךימ טלייוו סָאװ ןּוא ,ךימ -

 ךרּוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ץלַא סָאד ! טשינרַאג ּוט ךיא ןּוא ,עטַאט
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 .,ןטײקכעלמענעגנַאמּוא ענייד ךרוד ,טעּברַא ןייד ךרּוד ,קנַאדעג ןייד

 ..טשינ טעּברַא ךיא ןוא ,ךַאז ןייא ןּופ טשינ ךיז ןגָאזּפָא ןייד ךרּוד

 ףימ טּוט ןּוא ,ךעלרע טשינ ליפּוצ ןיא סָאד ! ןייג ,ןיינ ,ךַא

 .ןענרע7 םּוצ ךימ ךיא םענ טנייה דלַאּב ,ךָאנ טנייה ! ייוו ליפּוצ

 -ףמאזוצ ןייצ יד ,ןשטעװקפיונוצ ךיא לע ןטסיופ יד !ידרַאטס יװ

 לעװ ץרַאה ןיימ ןּוא ןליװ ןיימ ןּופ חֹוּכ ןצנַאג ןטימ ןּוא ,ןקירד

 ,טנווָא ןיא ןצענעג סָאד ןייז רבֹוג לעוו'כ ! ןטעּברַא ּוצ ןּבייהנָא ךיא
 ײזלַאּב ןּפַאכפיוא ךימ לעזו'כ ,ןרעפעלש וצ ןּבייהנָא ךימ טעווס ןעוו
 ןיא סעיצקעל יד ּורֹּפֲא ןָא רימ לעו'כ ,רעגעלעג ןּופ ייופרעדניא
 ,,טייקליופ ןיימ טימ קידתונמחרמוא ןפמעק לעװ'כ ,ןּפאלקנײרַא חֹומ
 ןטּפַאהלקע ןקיָאד םעד ּוצ ןכַאמ ףֹוס ַא לָאמניא טימ לָאז'כ

 .שניימ ןּוא ,ךימ טקירדינרעד סָאװ ,ןּבעל ןקיסעלכַאנ ןּוא ןקיטעטמּוא

 .שפג-תמגע סע טּפַאשרַאפ ערעייט

 יַּנֲאְג רעד טימ טעּברַא רעד ּוצ !טעּברַא רעד ֹוצ !סיורָאפ

 | תֹוחֹוּכ עלַא טימ ,המשנ רעצ

 .שיז ןייו רימ טעװ ּור יד רעכלעװ ךָאנ ,טעּברַא רעד ּוצ

 צכלעװ ,טעּבױַא רעד ּוצ !טמעטַאּב ןסע סָאד ,ביל ךיז ןליּפש סָאד

 ַאװ םעד ןּוא רערעל ןיימ ןּופ לכיימש םעד ןּבעגקירּוצ רימ טעװ

 ! רעטָאּפ ןרעייט ןיימ ןופ שּוק ןעטיר
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 .ןַאֿבנעזײא עניילק יד

 ,1ט510 ענד ,קיטײרפ

 .;ךיוא ןָאראג ןוא ישָאקערפ ודנוא וצ ןעמוקעג ןיא ןטכענ

 ןעװעג וליִפֲא ןלָאז יז !טַאהצג ןנָאה ייז סַאנפיוא ןַא רַאפ סָאװ ,ךש
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 .רעכעּב ןייז טנעקעג ןעװעג טשינ רע טלָאװ ,ןּוז עכעלטשריפ ןייז

 ,רַאפרעד סנטשרע ,לָאמ עטשרע סָאד רימ ַאּב ןעװעג זיא ןָארַאג

 רע טמעש סנטייווצ ןּוא ,רעטרעדנּוזעגּפָא ןֵא לסיּבַא זיא רע ליײװ

 ןיא ץלַא ךָאנ טציז ןּוא גנּוי רעסיורג ַאזַא ןיוש זיא רע סָאװ ,ךיז

 ןענייז ,ןּוטעג גנילק ַא טָאה לקעלג סָאד ןעװ ,סַאלק רעטירד רעד

 ,ןעמּוקעג טשינ ןיא יסָארק .ריט יד ןענעפע ןעגנַאגעג עלַא דימ

 עקירעמַא ןיא ןייז ראי טקעז ךָאנ ךעלדנע זיא דעטָאּפ ןייז םירָאװ

 ,ןישָאקערּפ ןעמּונעגמּורַא דלַאּב טָאה עמַאמ יד ,םיהַא ןעמּוקעגקירוצ

 :קידנגאז ,ןענַארַאג טלעטשעגרָאפ ריא טָאה עטַאט רעד ןּוא

 ,,לגנוי טּוג ַא ןיולּב טשינ ןיוש זיא סָאד ! ןָארַאג זיא טָא --

 !ליומ ןלּופ ןטימ ןַאמלדייא ןַא ןּוא דלעה ַא זיא סָאד

 ,ּפָאק ןטרעּבױשעצ ,ןסיורג ןייז ןגױּבעגנָא טָאה ןָארַאג ןּוא

 ,רימ ּוצ קיטייז קידנעלכיימש

 ןּוא ,טסּורּב רעד ףיוא לַאדעמ םעד ןגָארטעג טָאה ישָאקערּפ

 רענייז עטַאט רעד םירָאװ ,ךעלקילג ױזַא ,ךעליירפ ױזַא ןעוועג זיא

 גָאט ףניפ ןיוש טָאה ןּוא טעּברא רעד ּוצ ןעמּונעג רעדיװ ךיז טָאה

 ףדסּכ ןּוזו םעד ןעװעג ןדירפּוצ טלָאװ רע ןּוא .ןעקנירטעג טשינ

 ףערעדנַא ןַא ןצנַאגניא זיא רע ןּוא ,ןּבָאה ּוצ ענשזוק ןיא ךיז ןּבעל

 | .ןרָאװעג

 .-סױרַא ּבָאה ךיא .ןליּפש ּוצ ןּבױהעגנָא דלַאּב ךיז ןּבָאה רימ

 ןייטש ןּבילּבעג זיא ישָאקערּפ ,רָאנ גָאמרַאפ ךיא סָאװ ,ןעמּונעג

 טפיול ןּוא וויטָאמָאקָאל ַא טָאה עכלעוו ,ןַאּבנזיײא ןיימ ןּופ טקיצטנַא
 ךָאנ טָאה רע .ןָא יז טיירד עמ ןעוו ,ּבּוטש רעד רעּביא ןײלַא

 טימ ןסעגעג טּוׁשּפ טָאה ןּוא ,?כעליּפש ַאזַא ןעזעג טשינ לָאמנייק
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךעלדנָאגַאװ עלעג ןּוא עטיור עקיזָאד יד ןגיוא יד
 עלעסילש סָאד ןּבעגעג םיא ּבָאה'כ ,טרעלָאקעגכָאנ לװיטָאמָאקָאל ןכָאנ
 נָא ,טיגקעגרעדינַא טָאה רע ;ןליּפש ךיז לָאז רע ,ןעײרדנָא םּוצ
 םיא ּבָאה'כ ,לדנישַאמ ןּופ ןסירעגּפָא טשינ ןגיוא יד ןּוא טיירדעג
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 ...קיזלּושטנַא -- ןליּפש ףךיז יװַא ןעזעג טשיג לַאמניײק ךָאנ

 .גלעטשרַאט ,טרָאװ ןדעי ךָאנ טרזחעגרעּביא וע טָאה ...קידלּושטגַא

 .ףַאפ טשיג סע ןלָאז רימ ,?דנישַאמ סָאד טגעה יד טימ קיד

 טלעטשעגרעּביא ןּוא טלעטשעגסיוא ךעלדנַאגַאװ יד טָאה ןּוא ; ןטלאה

 ףיז טָאה רע ;זָאלג ןופ ןעװעג ןטלָאװ ייז יװ ,קיטכיזרָאפ ױזַא

 ייז ןּוא ,ייז רעּביא ןזָאלוצסױרַא םעטָא םעד טּביולרעד טשינ טושּפ

 ,ןביוא ןּופ ָאד ,ןטנּוא ןּופ ָאד ,ייז טקוקַאּב ,עגר עלַא טשיװעגּפצ

 .ךיז ּוצ טדיירפ סיורג טימ קידנעלכיימש

 ףימ .םיא ףיױא טקוקעג ןּוא ןענַאטשעג עלַא ןענייז רימ

 ןרעיוא יד ףיוא ,זדלַאה םעניד ןקיוָאד םעד ףיוא טקוקענ ןּבַאה

 ףיוא ,טקיטולּברַאפ ןעועג לָאמנייא טשיג ּבָאהכ עכלעוו ,ןעּבעג

 ,ןגיבנלע יד רעּביא זיּב ,יד טימ ,עלעקער ןצרוק ןקיזָאז םעד

 ערַאד יד טקעטשעגסױרַא ןּבָאהס עכלעוו ןּופ ,לּברַא עטלקיװראּפ

 ףיִז טימ ןלעטשרַאפ טזומעג לָאמנייא טשינ ןבָאה סָאװ ,ךעלטנעה

 טָאהעג תונמחר ױזַא ּבָאה'כ ...ּפעלק יד רַאפ םינּפ עכיילב סָאד

 רימ טלָאװ סע ןּוא ,ןבעגעגקעװַא םיא טלָאװ ךיא זַא ,םיא ףיוא

 ,ךעלכיּב עלַא ,ךעלכעליּפש עניימ עלַא ,ןעוועג דַאש ןייק טשינרַאג

 ,טױרּב לקיטש עטצעל סָאד ליומ ןיימ ןּופ ןעמונעגקעװַא טלָאװ'ב

 עטצעל סָאד רימ ןּופ ןגױצעגּפָארַא טלָאװכ ,ןּבעג ּוצ םיא יצא

 ינק יד ףיוא םיא רַאפ ךָאנ טלָאװיכ ןּוא ,ןּוטּוצוָא םיא יּבַא ,שוּבלמ

 ..:טשוקעג טנעה יד םיא ןוא ןלַאפעג

 ַא רימ ךיא ּבָאה -- ! ןבעג לדנַאּב סָאד שטָאכ םיא לעוו'כ --

 טצװ רע יִצ ,ןטַאט םעד ןגערפ רָאנ זּומ ךיא -- .ןוטעג טכַארט

 ,ןּביולרעד

 רעװ רימ טָאה סע יװ ,טליפרעד ךיא ּבָאה עגר רעד ןיא

 ; ןּוטעג קילפ ַא ּבָאה ךיא .עלעטעצ ַא טנַאה רעד ןיא טקירעגניירא

 ,ןטַאט ןייג ןופ לדנעפּבײ"ש ַא טימ ןּבירשעגנָא ןעוועג זיא סע

 :רעטרעװ : קיזָאד יד ןטלַאהטנא טָאה ןוא;
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 טשינ טָאה רע ,לדנַאּב ןייד ןּופ טקיצטנא ויא ישַאקערּפ,

 ןייד ריד טָאה יצ ,קירנעה .ךעּבענ רעמירָא רעד ,ךעלכעליּפש ןייק

 *? טגָאזעגרעטנּוא טשינרָאג ץרַאה

 :ַאמ יד טנעה עדייּב טימ ןעמּונעגנעמַאזוצ דלַאּב ּבָאה ךיא

 ; טגָאזעג ךיא ּבָאה ,ןישָאקערּפ- יז קידנּבעג ןּוא ,סעגָאגַאװ יד ,ןיש

 !ןייד ויא סָאד ,םעג --

 .רַאפ טשינ רעּבָא ,טרעהעג ,רימ ףױא טקוקעג טָאה רע

 ,ןענַאטש

 סע קנעש ךיא -- .טרזחעגרעּביא ךיא ּבָאה -- ! ןייד --

 | ! ריד

 ןיימ ףיוא ןגיוא עטרעדנּוװרַאפ ענייז טלעטשעגנָא רע טָאה

 / גטגערפעג םעדכָאנ ןּוא ,ןעמַאמ ןיימ ףיוא ןּוא ןטַאש

 | ., סָאװראפ רעּצָא --

 :טגָאזעג רעגיימ עטַאט רעד טָאה

 ,טגיירפ ןייד זיא רע לייוו ,רַאפרעד ריד סע טיג קירנעה --

 ןייד ןרעַאּב םורַא ױזַא ליװ רע לייוװ ןּוא ,ּביל ךיד טָאה רע לייוו

 !לגנוי רעייט ,לאדעמ

 ,גנּונױטשטנַא ןּופ ךיז ּוצ ןעמּוק קידנענעק טשינ ,רע רעּבָא

 :עמיטש רעטסיירדמוא ןַא טימ טגָאזעג טָאה

 ַצ םײהַא ..ןעמענּוצ רימ סע ןעק ךיא ...,ןּוא --

 + !עלַא רימ ןרעפטנע

 !ּוטסנעק יאדװַא ! ךעלריטַאנ --

 :ַעג ןיוש זיא רע ,ןײגקעװַא םּוצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו רעּבָאי

 :סױרַא ןעוועג טסיירד טשינ ץלַא ךָאנ רע זיא ,לעווש רעד ףיוא ןעוו

 רעקיזָאד רעד ןיא ןעװעג רע זיא דנריר יװ ןּוא ,טימרעד ןייגּוצ

 לָאמ ןעצ רשפא טָאה רע ! ךעלקילג יװ ןּוא ,רענייז טייקרעכיזמּוא

 נרעטיצעג ןּבָאה ןּפיל עגייז ןּוא ,"טקידלושטנַא, ןייז טרזחעגרעּביא

 / ןעמַאזּוצ טלכיײמשעג ןּוא
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 ןיא ןַאּב עצנאג יד ןעלקיוורַאפ ןפלָאהעגּוצ םיא טָאה ןָארַאג
 ןּבױהעגנָא ןּבָאה ,ןגיוּבעגנייא ךיז טָאה רע ןעװ ןּוא ,עליישטַאפ ַא
 לּופ ןעניד סענעשעק ענייז עכלעװו טימ ,לגייּב יד ןצכערק ּוצ

 .ןעוועג טקאּפעגנָא

 יִשָאקערּפ רימ טָאה -- !ןײרַא עינשזוק ןיא לָאמַא םּוק --
 !טעּברַא עטַאט ןיימ יװ ,ןעז טסעװ -- .ןײגקעװַא םַאּב טגָאזעג
 .. .סעקעוושט ןּבעג ךיוא ריד לעוו'כ

 .רַאנעמ סנַארַאג ּוצ טעליּפשעגּוצ עמַאמ יד טָאה לייװרעד
 ןייז ןעמָאנ ריא ןיא ןגָארטמײהַא סע לָאז רע ,לטעקוּב ַא עלעק
 :טגָאזעג עמיטש רעּבָארג ןייז טימ טָאה ןָארַאג ןּוא ןעמַאמ

 .עגפיוא טשינ עּבמָאג יד ּוליִפַא טָאה ןּוא -- !קנַאד ַא --
 ירעה ַא טלקניפעג טָאה קילּב ןייז ןיא רעּבָא .טסּורּב רעד ןּופ ןּביױה
 ,המשב עלעדייא ןּוא עכעל

 ט 3 9 9 ט : : : 0 9 " 5

 .ה וו א ג

 טלַאה סיּבָאנ לָארַאק זַא ,ןלַאפעגנייא סָאד טלָאװ ןעמעװ ןּוא

 ףאפ ײּברַאמ טייג יסָארעד ןעוו ,לּברַא םעד ןּפַאלקּפָא ןייא ןיא ךיז

 סָאװ ,לסיה ַא הװאגילעב ַא ןיא סָאד .ןָא םיא טריר ןּוא םיא

 ,רעכײר ַא זיא עטַאט ןייז ליײװ ,ךיז ןּופ ןזָאלּב ןייא ןיא טלַאה

 לָארַאק רע" ןּוא !רעכייר ַא ךיוא ךָאד זיא רעטָאּפ סיסָארעד רעּבָא

 ,קנַאּב עצנַאג יד שטָאכ ןיילַא ךיז רַאפ ןּבָאה טלָאװעג טלָאװ סיּבָאי

 ?םיא ןָא ןױירנָא טשינ רעװ ךיז לָאז'ס} זַא ,ארֹומ רע טָאה יוזא
 ַאזַא קידנעטש טָאה ןוא ,ּפארַא ןביוא ןּופ רע טקּוק ןדעי ףיוא

  םיא לָאז סע ןטיה טָאג לָאז ןוא ,ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש:קזוח
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 רַאפ !עלּוש ןופ זײװנרַאּפ ןײגסױרַא םאּב ןוט ריר ַא סּופ ַא רעװ
 םינּפ ןיא םענעי דלַאּב רע טפרַאװ ,טײקשירַאנ רעטסנעלק רעד
 זַא ,טעשַארטס רעדָא ,רעטרעװ:סגנּוקידײלַאּב עטסּואימ יד ןיײרַא
 רעד ןּוא ,םיא רַאפ ןעמעננָא ךיז ןעמּוק טעװ רענייז רעטָאּפ רעד
 ןעװ ,סלָאמַאד ,טײרדעגנָא ןרעיוא יד טּוג םיא ךָאד טָאה רעטָאפ
 ! ןפּורעג ?שזַאשטאמש , ןּוז סרעּבערג-ןליוק םעד טָאה רע

 טדער רענייק .רבח ןטכעלש ַאזַא ןעזעג טשינ ךָאנ ּבָאה ךיא
 ,םיא טימ טשיג רענייק ךיז טנגעזעג ןײגסױרַא םַאּב ,םיא ּוצ טשינ
 טנּוה ןייק ּוליִפַא םיא טעװ ,עיצקעל יד טשינ ןעק רע ןעװ ןּוא
 טכַאמ ןּוא ,ןדייל טשינ םענייק ןעק רע ןּוא ,ןגָאזרעטנּוא טשינ ךיוא
 ליײװ ,םעדרַאפ ,ןיסָארעד ןּופ רע טכַאל ,עלא ןופ יװ רעמ זַא ,ךיז

 ,רַאפרעד ןענָארַאג ןּופ ךיוא ןּוא ,רעליש רעטשרע רעד זיא רע
 ּןליפַא טקּוק יסָארעד רעּבָא ,ּביל םיא טָאה סַאלק עצנַאג יד ליײװ
 ןעװ ,ןָאראג ןּוא ,טשינ םיא סָאד טרא ױזַא ,םיא ףיוא טשינ
 ,צכעטעּפשּפָא סעסיּבָאנ ןּופ סעּפע רעּביא רעװ םיא טדזחס
 ; רע טגָאז

 .טרעװ טשינ ײּפש ןייק ּוליפַא זיא הװַאג עשירַאנ ַאזַא --

 סיטערָאק ןּופ טכַאלעגּפָא טָאה סיּבָאנ ןעוװ ,לָאמנייא רָאנ

 :טרעפטנעעג םיא יוזא יטערַאק טָאה ,לעפ-ןצַאק ןּופ עלעטיה
 א ךיד ןרעל םיא ַאּב ןּוא יג ןיסָארעד ּוצ ! ּוד ,רָאנ רעה --

 וי | ! ןייז רעה
 רעִירּבַאלַאק רעד זַא ,רערעל ןרַאפ טגָאלקעג ךיז רע טָאה ןטכענ

 טגערפ .ןײרַא טייז רעד ןיא סּופ ַא טימ ןוטעג ּפַאלק ַא םיא טָאה

 :רעירּבַאלַאק םעד רערעפ רעד

 ?ןּוטעג ענשימּוא סָאד טסָאה ּוד --

 .טייקיטכירפיוא רעצנַאג רעד טימ טרעפטנע רענעי ןּוא

 !ענשימּוא טשינ ! רעה ,ןיינ ---

 :רערעל רעד טגָאז

173 



 !סיּבַאנ ,ךיד ּוטסקידײלַאּב ךיג 'וצ --

 4 רענייז ענ'מ רעצלַאטש רעקיזָאד רעד טימ טרעפטנע רע ןוא

 ! ןלייצרעד ןטַאט ןיימ סָאד ךיא לעװ ---

 / :ןרָאװעג זייּב רערעל רעד זיא
 יד ױזַא לָאמַאכָאנ ריד רע סעװ !לייצרעד !  הּברדַא --

 ףעדיװ ןּוא !טײרדעגנָא ןיוש ףיד טָאה רע יװ ,ןעײרדנָא ןריוא

 ףעד רָאנ טפָארטשַאּב ןֹוא טּפשמ עלּוש ןיא זַא ,ןסיװ ּוטסּפרַאד

 ,רערעל

 ַא טימ ןּבעגעגּוצ ןוא טקױורַאּב דלאב ךיז טָאה רע רעּבָא -

 :עמיטש רעכייו

 עכעלפעה:טשינ עקיזָאד יד קעװַא ףרַאװ ,סיּבָאג ,רעה ---

 טסעז !םירבח ענייד ּוצ טּוג ,ךעלביל ,לדךייא ייז ! ענייד גנוריפפיוא

 ; ןדגַאטש ענעדיײשרַאפ ןּופ ךעלגנוי יז ןשיװצ ָאד ןענייז'ס זא ,ךָאד

 ןּבָאה עלַא ןּוא ,רעטעּברַא עמירָא ןופ ןּוא ןרעטלע עכייר ןּופ ןּוז

 טוג יװ ,ףָאד טסעו ןוא ,ךעלרעדירּב ךיז ןשיוװצ ןבעל ,ביל ךיז

 ףןּוט ערעדנַא יװ ,יוזַא טשינ ּוטסּוט טָאװרַאֿפ .ױזַא ייז זיא סצ

 ןּוא ,ןגירק ביל ךיד ןלָאז עלַא זַא ,ןּוט קינייװ ױזַא ךָאד טספרַאד

 ָלסָאװ ,ּו .ןעװעג סלָאמַאד ריד טלָאװ סע טּוג יװ ןעזעג טטלַאװ

 ?ןגָאז וצ סָאװ טשיגרַאג רימ טסָאה

 ,עלעגימיקזוח ןייז טימ ןענַאטשעג ןיא רעכלעװ ,סיּבָאנ ןוא

 :טרעפטנעעג טלַאק טָאה

 ! רעה ,,ןייג --

 ּבָאה ךיא -- .טגָאזעג רערעל רעד טָאה -- ! ךיד ץעז --

 | ץרַאה ַא ןָא לגנּוי ַא טסיּפ .,,ריד ףיוא תונמחר

 סָאד רָאנ ,טקידנעעג זיא סע ןַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע ןוא

 קגילצּולּפ טָאה ,קנַאּב רעטשרע רעד ףיוא טציז סָאװ ,לרעריומ

 ףיוא טציז רעכלעװ ,!סיבָאנ ּוצ םינּפ קידכעלייק ןייז טיירדעגסיוא

 קיטּומטּוג ,טנכײיצעגסױא .ַאזַא םיא טכַאמעג ןּוא -- רעטצעל רעד
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 - 'טימ ןּבעגעג סױרַא ץעז ַא טָאה סַאלק עצנַאג יד זא ,עלעקסיפ:ןזָאה

 .רעטכעלעג ַא

 ךיז טָאה ןּוא ,םיא ףיוא ןּוטעג ײרשעג ַא טָאה רערעל רעד

 ,ןלעטשרַאפ ןּפיל יד טנַאה רעד טימ ןיילַא טזּומעג ןגעווטסע דנּופ

 | .רעטכעלעג ןייז ןטלַאהַאּב ּוצ

 .רעיוז סעּפע רָאנ ,טכַאלעצ סיּבָאנ ךיוא ךעלדנע ךיז טָאה
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 ,טעּבױַא ןּופ דלעפ ןפיוא עטעדנּוװרַאפ

 ,ןט:13 םעד ,ליטגָאמ

 טשינ .רָאּפ ַא ןיטנַארּפ טימ ןייז טנעקעג טלָאװ סיּבָאנ רעד

 . .קערש סָאד טרירעג טשינ טָאה ןטייוצ םעד טשינ ,ןטשרע םעד

 זיא סָאד .טְקּוקעג טנײה ןּבָאה רימ ןכלעװ ףיוא ,דליּב עכעל

 : ױזַא ןעוועג

 א טלעטשעגּפָא ךיז ,עלּוש ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז רימ

 ןּופ רעליש עגנֹוי עכעלטע יװ ,לסיּב ַא ןקּוק ּוצ ,ןטַאט ןטימ עלייוו

 .קעװַא ,ינק יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה גנּולײטּפָא רעטייווצ רעד

 סָאװ ,זייא ךעלקיטש יד סענירעלָאּפ ןּוא ןעלטיה יד טימ קידנרַאש

 .עק רעלענש לָאז רעסַאװ סָאד ,ןייגעצ ןיא ןטלַאהעג ןיוש ןּבָאה

 ףיט רעד ןיא ןזיװַאּב קנילצּולּפ ךיז טָאה סע ןעװ ,ןפולּפַא ןענ

 -בירטַאּב ןעגנַאגעג קידנלייא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ הנחמ ַא סַאג ןּופ

 .ךיז ןשיװצ ליטש קידנדער ,ענעקָארשעגרעּביא ,עט

 .ילימ:טָאטש עכעלטע ןעזעג ךיז ןּבָאה הנחמ רעד ןשיװצ

 *גָארט ַא ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ ,רענעמ ייוװצ ייז ךָאנ ןּוא ,ןטנַאיצ
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 יד ןוא ןטיײז עלַא ןּופ ןפָאלעגפיונּוצ ךיז ןענייז ךטלגנוי ,לטעב
 ,זדנּוא ּוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה הנחב

 ,שטנעמ רענעגיוצעגסיוא ןא ןגעלעג זיא לטעב:גָארט םעד ףיוא
 :עצ טימ ,םערָא ןפיוא ןעגנַאהעגּפָארַא ּפָאק ןטימ ,תמ א יװ ךיילב
 ןרעיוא יד ןּופ ןּוא ליומ ןּופ ןּוא ,רָאה עטקיטּולּבראפ ןּוא עטרעּביוש

 יורּפ ַא ןעגנַאגעג זיא לטעּבגַארט םעד ַאּב .טּולּב ןעגנַאגעג םיא זיא

 ּרושמ ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה עכלעוו ,טנַאה רעד ףיוא דניק ַא טימ

 :ןגירשעגסיוא לָאמ עלא טָאה ןּוא ענעג

 !טשינ טּבעל רע !טשינ טּבעל רע !טשינ טּבעל רע --

 טימ ,עלעגנוי ןיילק ַא טּפעלשעגכַאנ ךיז טָאה יורפ רעד ךָאנ

 ,טנייועג ךיוה ןּוא ,םערָא ןרעטנוא ךעלעכיּב יד

 .טגערפעג עטַאט ןיימ טָאה -- ?ןעשעג זיא סָאװ --

 רע?נענ יד ןּופ רעצימע טָאה -- רעריומ ַא זיא סָאד --

 םַאֹּב קָאטש ןטרעפ ןופ ןלַאפעגּפַארַא -- טרעפטנעעג עקידנעייטש/

 .זיוה .ַא ןעיוצ

 ןטימ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןּבָאה ליײװרעד

 ,ןגיוא יד טדנעװעגּפַא ןּבָאה ךס ַא ןּוא ,טלעטשענּפָא ךיז ,לטעּבגָארט
 ךיא ּבָאה ָאד ,דליּב עכעלקערש סָאד ןגָארטרַאפ קידנענעק טשינ

 -עּפאק ןפיוא רעדעפ רעטיור רעד טימ ןירערעל עניילק יד ןעזרעד

 רעד ןּופ ןירערעל ערעטלע יד ןטלַאהעגרעטנּוא טָאה סָאװ ,לשול

 .-עג תֹושלח טשינ רעש זיא עכלעוו ,גנולײטּפָא רערעכעה רעטשרע

 ,לּברַא םַאּב ןוטעג ריר א ךימ טָאה רעצעמע ןוא ,ןלַאפ;

 טָאה ןּוא ךיילּב ןעוועג זיא רע ,לדעריומ סָאד ןעװעג זיא סָאד

 ןיז ןגעװ ןטכַארט טזּומעג רעכיז טָאה רע ,טרעטיצעג ןצנאגניא

 ,ךיא ,םיא ןגעװ ןוטעג טכַארט א דלַאּב ךיוא ּבָאה ךיא ןּוא רעטָאּפ
 זַא ,סייװ ךיא לײװ ,קיּור ןייז שטָאכ ךיא ןעק ,עלּוש ןיא קידנציז
 ,טייװ ,שיטּבירש ןייז ַאּב (ּביירש ןּוא םייהרעדניא זיא עטַאט ןיימ:

 ,ןרעטיצ סע ןזּומ עניימ םירבח לפיוו רעּבָא ; רַאפעג ןדעי ןּופ טייוו
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 עטסכעה יד ףיוא דניצַא ןעװרָאה סרעטָאפ ערעײז זַא ,קידנסיװ
 א סעּפע ןּופ רעדער עטגָאיעצ יד ןּופ טנָאנ רעדָא ,סעינַאװָאטשיר
 םּוצ ייז ןעק ,טירט רעשטלאפ ןייא ,גנּוגעװַאּב ןייא זַא ןּוא ,ןישַאמ

 ,ןטַאדלָאט ןּופ ןיז ןעוועג ןטלָאװ יז יװ טקנוּפ .ןענעגרהרעד טוט
 .המחלמ א ןיא ץעגרע ךיז ןגָאלש סָאװ

 שרעטיצעג ןּוא טקוקעג ,טקּוקעג לייװרעד טָאה לרעריומ סָאד
 ;טגָאזעג ןּוא טקרעמַאּב סָאד טָאה עטַאט ןיימ ; רעקרַאטש לָאמַא סָאװ

 ,ךיד גייצרעּביא ,ןטַאט םּוצ ךיג יג !לגנּוי ,םיהַא יג --
 ! דניק ,ייג .ץנַאג ןּוא ,טנּוזעג זיא רע זַא

 .נקּוקמּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא ךעלעמַאּפ זיא לרעריומ סָאד ןּוא
 .טירט ןדעי ךָאנ ךיז קיד

 .מּוא יד ןוא ,ןּוטעג-ריר ַא רעדיװ ךיז טָאה הנחמ יד רעּבָא
 עקידנסײרצרַאה ַא טימ ןגירשעג טָאה לטעב ַאּב יורפ עכעלקילג
 : עמיטש

 !טשינ טּבעל רע !ןּברָאטשעג זיא רע !טשינ טּבעל רע --
 -- !ןייג !ןּברָאטשעג טשינ זיא רע !טּבעל רע ,רעּבָא --

 ,טסיירטעג יז ןשטנעמ ןּבָאה
 ךיז ,םעד ףיוא טכַא ןייק טגיילעג טשינ רעּבָא טָאה יורפ יד

 ,גנולפייווצרַאפ ןּופ רָאה יד קידנסייר
 :עמיטש עטגערעגפיוא ןַא טרעהרעד ךיא בָאה קנילצּולּפ
 ןעזרעד ךיא ּבָאה עגר רעד ןיא ןּוא -- ?טסכַאל ּוד --

 םינּפ ןיא ךיילג טקּוקעג טָאה רעכלעוו ,דרָאּב ַא טימ רעה ַא סעּפע
 ,טכַאלעג ךָאנ ץלַא טָאה יטנַארּפ ןּוא ,ןיטנַארּפ ןײרַא

 םיא ןפרָאװעגּפָארַא דרָאּב רעד טימ רעה רעד טַאה סלָאמַאד
 !ןגירשעג ןּוא ּפָאק ןּופ ?טיה סָאד ןקעטש ןטימ

 טגָארט ןעמ ןעוװ ,יײטלּוה ,ּפָאק ןּופ ?טיה סָאד ּפָארַא םענ --
 !טעּברַא רעד ַאּב ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ :זיא סָאװ ,ןכלעזא

 ןטימ ןיא ןּוא ,טרעטײװרעד ןיוש ךיז טָאה הנחמ יד ןּוא
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 ,..ט323 ןּופ ףיירטש רעגנַאל ַא ןעזעג ריז טָאװ סאג :5

 3 9 5 ס 9 9 3 3 9 :: 4 3 6 9 4

 .טנאטסערַא רעד

 ,ןט7 םעד ,קיט-ירפ

 טשינ לָאמנײק םתסמ ךַאנ ךיז טָאה ךאז .ַאזַא ! ןיינ

 | ןפָארטעג

 ןיא "ימ טימ ןעגנַאנעג עטַאט ןיימ זיג ירפרעדניא ןטכעג

 וא עכלעװ ,עיליװ יד ןקיקַאב וצ ,ירעלַאקנַאמ ןּופ גנוטכיר רעד

 סוג םירֲאװ -- ,רעמּו ןקידנעמּוק ןפיוא ןעגנידרַאפ ּוצ ןעוועג

 ,זיזעגסיוא ךיז טָאה סע ןּוא -- ,ירעיק ןייק טשינ רימ ןרָאפ רָא*

 זיא רעכלעוו ,סרערעל יד ןּופ רענייא טַאהעג טָאה ןעלסילש יד זַא

 טָאװה רע ,רַאטערקעס סרעמיטנגייא:עיליו םעד ןעוועג קיטייצנייא

 רע טָאה םעדכָאנ ןוא ,ןױה ןצנַאג ןרעּביא טריפעגמּורַא זדנוא

 דבכמ ןדנוא טָאװ ןעמ וװ ,ןירַא רעמיצ ןייז ןיא ןטעּברַאפ- זדנוא

 ןפיוא רעזעלג יד ןשיװצ ,עדַאנָאמיל עטנכייצעגסױא טימ ןעװעג

 .קרעמ רעייז ,לדייא רעייז ,ןרָאטניט ןרעצ יה ַא ןענאטשעג ןיא שיט

 ןרנ:גיט םעד ףיוא טְקּוק עטַאט ןיימ זַא ,קידנעעז ,טצינשעג קידריו

 :ופורעגנָא ױזַא רערעל רעד ךיז טָאה

 ּבָאה עטכישעג עקירעגײג ַא רעייז ,קנעדנָא ןַא זיא סָאד --

 ,ןרָאטניט םענרעצליה ןקיזָאד םעד ןגעוו ךיא

 ;ןלײצױעד ןּבױהעגנַא ױזַא זדנוא טָאה רע ןּוא

 .על ןעװײג ךָאנ ןיב ךיא ןעװ ,קירּוצ רָאי עכעלטע טימ --
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 .קעל ןּבעג רעטניװ ןצנַאג םעד ןעגנַאגעג ךיא ךיא ןיּכ ,ןירּוט ןיא
 ,ןטנַאטסערַא יד סעיצ

 .עג ןּופ רעטסיולק ןיא ןעמּוקעגרָאפ ןענייז סעיצקעל יד
 ,םּורא .קידכעלייק ןצ:ַאגניא זיא סָאװ ,עדייּבעג ַא ,שינעגגעפי
 :סנעפ עקירכעקעריפ יז טָאה ,טנעװ עכיוה ןּוא עטעקַאנ יד ןיא
 רעד רעּביא ענייא ,סעּבַאטש יײװצ טימ עטעװָאקרַאפ ,ךעלרעט
 ַא ןיא ןיירא טייג לרעטסנעפ סעדעי ןּוא ,ץיירק ַא יװ ,רעטייווצ
 ,לרעמעק םעניילקי

 ךיז קידנעיירד ,עיצקעל ןייז טר'פעגכרוד רערעל רעד טָאה
 .יש יד ןּוא ,רעטסיולק ןרעטסניפ ןּוא ןטלַאק ןקיזָאד םעד רעּביא
 סעטַארק טימ ,עקיזָאד יד  ַאּב ךיילג ןענַאטשעג ןענייז ענייז רעל
 ךיז ןּבָאה טייהלקנוט רעד ןיא זַא ,יֹוזַא ,ךעלרעטסנעפ ,עטכַאמרַאפ
 .עצ ,רעמינּפ עקיטעמּוא ,עדנעלע יד רָאנ יװ ןעזעג טשינ רעמ
 ןּוא רעדרעמ ןופ ןגיוא עכעלגעוװַאּבמּוא ,ךרעּב עיורג ,עטרעּביױשי
 .ָאד יד טָאה עלַא ןּופ ןטסמַאזקרעמפיוא םוצ רעּבָא ,רעכערבראפ!
 ןעועג טנכײצַאּב זיא סָאװ ,רענייא טרעהעגסיוא סעיצקעל עקיז
 ןיפ ןסינעג ּוצ טרַאגעג רעייז םינּפַא טָאה רעכלעוו 78 רמּונ ןטימ
 .ךרד ןּוא טײקרַאּבקנַאד לופ קילּב ַא טימ רערעל ןפיוא טקוקעג ןּוא ,ייז
 רשפא ,לדרעּב ץרַאװש ַא טימ ,ןַאמרעגנַיי ַא ןעוועג זיא סָאד ,ץרא
 .לַעװ ,רעילָאטס רעכעלקילגמוא ןַא יװ ,רענעּברָאדרַאפ ַאזַא טשינ
 א ןּוטעג ףרָאװ ַא ,סעּכ םענעגושמ ןּופ טּונימ ַא ןיא ,טָאה רעכ
 ,טגלָאּפרַאפ טייצ עסיוועג ַא םיא טָאה סָאװ ,רעטסיימ ןייז לעּביה
 רעקיזָאד רעד זַא ,ךעלקילנמּוא יװַא ןעשעג זיא סָאד ןוא
 טיא טָאה ןעמ -- דנּוװ עכעלּברעטש ַא ןעמּוקַאּב טָאה רעטסיימ
 ,הסימּת רָאי עכעלטע ףיוא טּפשמרַאפי

 ףױלרַאפ ןיא ךיז טָאה רע זַא ,קועפ יװַא ןעװעג זיא רע |
 ךעלכיּב ןייק ,ןּביירש ןּוא ןענייל טנרעלעגסיוא םישדח יירד ןּופ
 טָאה רע רעמ סָאװ ןּוא ,ןעשטראטסַאנ טנעקעג טשינ םיא ןעמ טָאה
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 ךּוא ,רנזעּב ץלַא ,ןרָאװעג רע זיא רעדלימ ץלַא ,טנרעלעג ךיז

 ,טַאט ןייז ףיוא טַאהעג הטרח רע טָאה רעמ ץלַא

 עיצקע יד ןקידנערַאפ ןכַאנ ,רע טָאה גָאט ןסיוװעג ַא ןיא

 הרצ ןרעטנענרעד ךיז לֵאֹז רע ,רערעל םעד ןכייצ ַא טכַאמעג

 טרעװ ןגרָאמ זַא ,רעיורט טימ טרעלקרעד םיא טָאה ןּוא ,לרעטסנעפ

 ןיא ףָארטש טשער יד ןעמּוקּוצּפָא ,עיצענעװ ןייק טריפעגסיורצ וע

 רע טָאה ,םיא טימ ךיז קידנעגעזעג ןּוא ,הסיפּת רעקיטרָאד רעד

 לָאז רע ,עמיטש רעדנריר ,רעקינעטרעטנּוא ןַא טימ ןטעּבעג םיא

 ירעד םיא טָאה רערעל רעד .,טנַאה ןייז ןרירּוצנַא ןביולרעד םיא

 טָאה םעדכַאנ ,טשוקעג יז טָאה טנַאטסערַא רעד ,טנַאה יד טגנאל

 .ףַאפ ןיא ןּוא !ךייא קנַאד ךיא ,ךייא קנַאד ךיא :טגָאזעג רע

 טָאג ןעװעג ויא טנַאה סרערעל םעד ,ל?רעמעק ןייז ןיא ןדנּוװש

 ףעד ןיױש םיא טָאה רעמ ןּוא -- ,ןרערט סטנַאטסערַא םעד ןופ

 .ןעזעג טשינ לָאמניק רער?

 ,רָאי סקעז רעּכירַא ןענייז סע

 +קילגמּוא ןקיזָאד םעד ןָא ןסעגרַאפ טַאהעג ןיוש ּבָאה ךיא --

 ףפרפרעדניא טנײה יװ -- טלײצרעד רערעל רעד טָאה -- ןכעל

 ןַא סעּפע טימ לעװש ןיימ רַאפ טקנּוּפ גיוא-ןָא-גיוא ךימ ךיא ףערט

 ךיוש ,רעצרַאװש ,רעסיורג ַא טימ ,ןטדיילקעג טכעלש ,ןטנַאקאצמּוא

 ;טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,דרָאּב רעכעליורג לטיּב ַא

 ?רערעל רעד ןּוא רעד סָאד רעה רעד זיא יצ --

 | םעד ףיוא םיא רעפטנע ךיא ןּוא

 ?ריא טנעז עשז:ירעוו ---

 טרעפטנעעג רע טָאה -- ,78 רמונ טנַאטסערַא רעד ןיּב ךיא --

 ןּוא ןּביירש טנרעלעגסיוא רערעל רעד ךימ טָאה רָאי סקעז רַאפ --

 ףיוא רימ טָאה רעה רעד יװ ,רעה רעד טקנעדעג רשּפא ,ןענעייל

 יד ןטעזעגּפָא ןיּב ךיא ,טגנַאלרעד טנַאה יד עיצקעל רעטצעל רעד

 זַא ,ןטעּב ןעמּוקעג ןיּב ךיא ןּוא ,ָאד ךיא ןיּב דניצַא ןּוא ףָארטש



 ,. .קנעדנָא םעניילק ןקיזָאד םעד רימ ַאּב ןעמענוצ לָאז רעה רעד
 רימ לָאז ... .הסיפּת רעד ןיא טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ ,טייקיניילק ַא
 | ! רערעל רעה ,ןגָאוּפָא טשינ רעה רעד

 .יימ ,רע ןּוא .גנּונױטשטנַא ןּופ ןושל ןָא ןּבילּבעג ןיּב ךיא
 טקּוקעג רע טָאה ,טעּברַא ןײז ןעמענוצ טשינ ליװ ךיא זַא ,קידנעג
 רָאי סקעז :טגָאזעג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,רעיורט טימ רימ ףיוא
 ּוצ ןייר טנעה עניימ ןעוועג חֹוּכּב טשיג ןענייז יז ןּוא ,ןייּפ ,ןזייל
 ּבָאה ךיא זַא ,ייװ ליפ ױזַא ןעוועג זיא ןגיוא ענייז ןיא ןּוא ? ןשַאװ
 ,..יז ויא טָא .ןעמּונעגנָא הנּתמ ןייז ןּוא ןגיוצעגסיוא טנַאה יד דלַאּצ

 ּוצ ןעזעגסיוא טָאה סע .ןרָאטניט סָאד טקולאּב ןּבָאה רימ
 .עגרעסיוא טימ ,קָאװשט ַא ןּופ ףרַאש רעד טימ טצירקעג ןייז
 .עגרָאפ טָאה גניצינש יד .טעּברַא רעגנאל ןּוא טלּודעג ןכעלטנייוו .
 ןעװעג זיא םּורַא ןּוא ,טפעה ַא ףיוא טגיל סָאװ ,רעדעפ ַא טלעטשי
 | + ןטפירשפיוא ַאזַא

 ,"רָאי סקעז -- 78 רמונ ןוֿפ קנעדנַא ןַא ,רערעל ןיימ,
 :תֹויתֹוא עניילק טימ ןטנוא ןּוא
 | ,"גנונּפָאה ןּוא טעּברַא,
 .עּג ךיז ןּבָאה רימ יװ םעדכָאנ ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז רימ

 טָאה ןּוא טרירעג ןעװעג זיא רעכלעװ ,רערעל ןטימ טנגעז
 | ,ןגיוושעג:

 ןירוט זיִּב ירעלאקנָאמ ןּופ געװ ןצנַאג םעד רעּביא "עּבָא
 ןקיזָאד םעד ּפָאק ןופ ןגָאלשטױרַא טנעקעג טשינ רימ ךיא בָא
 עקיזָאד יד ,לרעטסנעפ םּוצ םיִנּפ ןטקידרעגּוצ םעד טימ טנַאטסערַא
 טכַאמעג ויא סָאװ ,ןרָאטניט עקיזָאד סָאד ,רערעל ןטימ גנּונגעזעג;
 ױזַא ,ךיז טימ טלייצרעד ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,הסיפּת ןיא ןרָאװעג
 ,ךיוא טכַאנַאּב טמולחעג ךָאנ רימ ךיז טָאה ץלא סָאד ןּוא ,ןכַאז ליפ
 קידנּבָאה טשינ ,םעד ןגעו טכַארטעג ךיוא ךיא בה .ידכרעדניא זו;
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 טניה ךימ טרַאװרעד סָאװ ,םעד ןגעוו גנולעטשרָאפ עטסדנימ יד

 .עלּוש ןיא

 .םּוצ עּבַאגפױא עשיטעמטירַא יד טקידנעעג ּבָאה ךיא רַאג יװ

 ּרָאה ,ןיסָארעד ןּבעל ,קנַאּב ןיימ ףיוא קידנציז ,ןעמַאזקע-שדוח

 טנַאטסערַא ןּופ עטכישעג עצנַאג יד רבח ןיימ טלייצרעד דלַאּב ךיא

 רעקיזָאד רעז טימ ,סיוא טעז ןרָאטניט סָאד יו ןּוא ,ןרָאטניט ןופ ןּוא

 "ראי סקצ", :םּורַא טפירשפיוא םעד טימ ןּוא טפעה ןפיוא רעדעפ

 זיא ,רעטרעװ עקיזָאד יד טגצזעגסיורא רָאנ ּבָאה ךיא יו

 ,רימ ףיוא ָאד ,לענש ןקוק ןּביױהעגנַא ןוא ןעגנּורּפשעגפױא יסָארעד

 ןסעזעג זיא ױעכלעװ ,לדנּוז סנרעלדנעה-ןירג רעד ,ןיסָארק ףיוא ָאד

 ןיא טפעה ןרעּביא טעיּברַאגעגנײא ,זדנּוא רַאפ קנאב רעד ףיוא

 | .עּבַאגפיוא ןייז ןיא טפיטרַאפ

 רעטקיטשרַאצ ַא טימ טגָאזעג קנילצולּפ רע טָאה -- ! ליטש --

 טָאה יסָארק ,טסײװ ּוד -- ,םערָא םַאּב ךימ קידנּפַאכנָא -- עמיטש

 ײוצ ןרָאטניט ַאזַא טקנוּפ טָאה רע זַא ,טלייצרעד ןטכענרעייא רימ

 יקירוצ ןיא רעכלעװ ,ןטַאט ןייז אב טנַאה רעד ןיא ןעזעג קילעפ

 ,למערּוט ַא :ןעװעג זיא ןרָאטניט סָאד ,עקירעמַא ןּופ ןעמּוקעג

 ףיורעד טצירקעגפיוא ןעוועג זיא סע ןּוא ,טנַאה -עד טימ טצינשעג

 רל סָאװ ,"רָאי סקעז , יד ןּוא ! סע זיא סָאד ,רעדעפ ַא טימ טפעה א

 זיא ,עקיײעמַא ןיא זיא רענייז עטַאט רעד זַא ,טגָאזעג סָאד טָאה

 ! הסימת ןיא ןעוועג וע

 טקנעדעג רע ,ןיילק רָאג ןעוועג טלַאמאד ךָאנ זיא יסָארק

 טנייװ רע ןוא ,םיא רַאפ דֹוסּב ןטלַאהעג סָאד טָאה רעטּומ יד .טשינ

 טימ ּוליּפַא סױרַא טשינ ךיד ּפַאכ ,ךיד םרַאּברעד ...טשינרַאג ןּופ

 !םעד ןגעװ טרָאװ ןייא ןייל

 יאבמיא קידנקיק ,גנוניטשמנא ןּופ ןּבילּבעג םוטש ןיב ךיא

 זיא סלָאמַאד ןּוא .סעצײלּפ עטעיּברַאגעגנײא סיסָארק ףיוא ךעלגעוו

 יעּבַאגפױא ןיז טקידנעעג טאהעג ןיוש טָאה רעכלעװ ,יסָארעד
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 טצעזעגרעדינַא ךיז ,קנַאּכ רעטיײװצ רעד ףיוא ןעגנַאגעגרעּבירַא

 עכעלשדֹוח יד טנעה יד ןּופ םיא ןעמונעגסױרַא ,ןיסָארק ןּבעל
 ןּוט ּוצ ,ןבײרשוצרעּביא טַאהעג טָאה יכָארק עכלעוו ,גנולייצרעד

 ?מּורַא ,ןּוטעג טעלג ַא סיא טָאה רע .טעּברַא עקיזָאד יד םיא רַאפ

 ַאֹּב ןוא ,לדנעּפּביירש ַא ןּוא עלעטסעק-רעדעפ א ןּבעגעג ,ןעמונעג

 םלייק לעװ ךיא זַא ,טרָאװנרע סָאד ןעמּונעג רע טָאה רימ

 'ןטלַאהעג ןיוש ןּבָאה רימ ןעװ ןּוא ,טרָאװ ןייק ןלייצרעד טשינ

 ;:טמיורעגנייא לענש רימ רע טָאה ,עלֹוש ןּופ ןייגסיורא םַאּב

 ןיא ןעמענמיײהַא םיא ןעװעג ןטכענ ָאד זיא עטאט ןייז --

 סָאד -- ןּוט לעװ ךיא סָאװ .. ןעמּוק 'ועכיז ךיוא טנייה טעװ רע

 !קנעדעג ,ךיוא ּוט

 עטַאט ןײז סַאג רעד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז רימ
 ןעוועג זיא סָאד ,טרַאװעג ןּוא טייז רעד ןיא לסיּב ַא ןענַאטשעג זיא
 ,רעכעלָארג ַא ןיוש לסיּב ַא ,דרָאּב רעצרַאװש ַא טימ שטנעמ ַא

 ,םיִנּפ ץכַארטרַאפ ןּוא דנעלע ןַא טימ ,טדיילקעג טכעלש

 זַא ,יוזא ,טנַאה יד ןיסָארק ןּוטעג קירד ַא טָאה יסָארעד |
 ךױה ןּוא ,ןקרעמַאּב טזּומעג סָאד טָאה שטנעמ רעכיילּב רעד
 ; טגָאזעג

 ך;רעײט ,ןעזרעדיװ םּוצ !יסטָארק ,ןעזרעדיװ םּוּצ --

 ,םי.ּפ ןרעּביא ןּוטעג טעלג ַא ךעלטרעצ םיא ןּוא -- !רבח

 .ענעגייא סָאד ןּוטעג ךיוא ּבָאה ,םיא ךָאנ ,ךיא |

 ןרָאװעג טיור יסָארעד זיא ,סָאד קידנעּוט ןּוא קידנגָאז רָאנ

 :עגנָא קרַאטש ודנּוא טָאה -ײטָאפ סיסָארק ,ךיוא ךיא ,רעייפ יװ
 : ןעװעג זיא ,קילּב ןכעלדניירפ ץנאג שטָאכ ,ןייז ןיא ןּוא ,טקוק;

 ץרַאה סָאד טָאה טסָארפ ַא זַא ,טייקיו-מּוא ןוא טכַאדראפ ליפ ױזַא

 ,ייייונעגרּוד
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 ,ןטַאט ןופ טעּב-ןעקנַארק םַאּב
 .גנולײצרעד עכעלשדוח

 זיא ,גָאט-ץרעמ ןקידנגער ַא ןיא ,ןגרָאמירפ ןסיװעג ַא ָןיא
 ןּוא רעטקײװעגסױא ןַא ,טדײלקעג שיפרָאד ,לגני ןילק ַא
 ןּבילּבעג ןייטש ,םערָא ןרעטנּוא עלעקעּפ ַא טימ ,רעטקיטָאלּברַאפ
 סָאּפַאעג ןיא *ןטנַארגימע רַאפ לָאטיּפש, ןופ רמוש-רעיוט ןרַאּפ
 ,ווירּב ַא קידנעגנַאלרעד ,רעטָאפ ןייז ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז ןּוא
 טַאהעג טָאה לגניי סָאד ,ךיז טימ טגנערּבעגטימ טָאה רע ןכלעוו
 ןּוא ןגיוא עטכַארטרַאפ טימ ,םינּפ ךעלכיילּב-לקנּוט קידכעלגנעל ַא

 .סױרַא ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ךרּוד ,ןפיל עקיד עגעפָא;ּבלַאה קידנעטש
 טגיל סָאװ ,לטרעד ַא ןּופ ןעמּוקעג זיא רע ,ןייצ עסייוו ענייז ןעזעג
 טימ קעװַא זיא רעכלעו ,רעטָאפ ןייז ,לָאּפַאענ ןּופ טנגעג רעד ןיא
 זיא ,ךיירקנַארפ ןיא הסנרּפ ןכּוז ךיז םייה רעד ןּופ קירּוצ רָאי ַא
 טייצ רעניילק ַא טימ ןּוא עילַאטיא ןייק ןעמּוקעגקירּוצ טַאהעג ןיוש
 קנַארק קרַאטש קנילצּולּפ זיא רע ּױװ ,לָאּפַאעג ןיא ןגיטשעגּפָארַא קירּוצ
 עילימַאפ ןייז ןּוט ּוצ ןסיװ ּוצ טַאהעג טייצ םיוק טָאה ןּוא ,ןרָאװעג
 ?נַארק טגיל רע זַא ןּוא ןעמּוקעגקירּוצ זיא רע זַא ,רעטרעוו רָאּפ ַא ןיא
 ,לָאטיּפש ןיא

 טשינ ןּוא העידי רעקיזָאד רעד ןּופ טלפייווצרַאפ ,יורפ ןייז

 ַא טַאהעג טָאה יז ליײװ ,םייה רעד ןּופ ןרירסורַא ךיז קידנענעק

 ,טגַאה רעד ףיוא ךָאנ דניק עטסגנַיי סָאד ןּוא לרעטכעט קנַארק

 םיא קידנּבעגטימ ,סריא לדנּוז עטסטלע סָאד טקישעגסױרַא יז טָאה

 םַאֹּב ,רעטָאפ םאּב ןכַאװ לָאז רע ,סעדלָאס עכעלטע געװ ןפיוא
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 לגניי סָאד זיא ױזַא ןּוא .סיוא טרָאד ךיז טקירד ןעמ יװ ,"ישעטַאס,
 ןיא ןּבילּבעג ןייטש ןיא סיפּוצ געוו ליימ ןעצ ןרעדנאו ּוצ ןעמוקעג
 ,טָאטש רעדמערפ רעד

 -עג ,ווירּב ןפיוא קילּב ַא קידנפרַאװ ,טָאה רמֹוש:רעיוט רעד
 רע ,טגָאזעג םיא ןּוא עקנַארק יד רעּביא רעעזפיוא םעד ןפור טזָאל
 - ,רעטָאפ ןייז ּוצ םעניילק םעד ןריפקעװַא לָאז

 ,טגערפעג רעעזפיוא רעד טָאה -- !רעטָאפ ןרעסָאװ וצ --
 ּוצ טשינ ךיז ,טרעטיצעג ןצנַאגניא טָאה סעכלעוו ,לגניפ סָאד

 רעד רעּבָא ,ןעמָאנ םעד ןפּורעגנָא טָאה ,סטכעלש סעּפע ןסיוורעד
 ,טקנעדעג טשינ ןעמָאנ ַאזַא טָאה רעעופיוא

 .טגערפעג רע טָאה -- ? רעטעּברַא-רעדנַאװ רעטלַא ַאזא --
 ךָאנ ַא טימ טרעפטנעעג לגנִיי סָאד טָאה -- רעטעּברַא ןַא --

 ;. ,רעטלַא ןייק רעייז טשינ רעּגָא -- עמיטש רענעקַארשעגרעּביא רעמ
 | ,ָאי ,רעטעּברַא-רעדנַאװ ַא

 ; לָאטיּפש ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא ןעװ --
 .וירּב ןפיוא קילּב ַא ןפרָאװעג טָאה לגנִיי סָאד

 ,ןייז ןיוש טעװ רָאי ףניפ ַא --

 ןיא ךיז קידנצארק ,ןענַאטשעג עלייוו ַא זיא רעעזפיוא רעד
 :סעּפע ךיז קידנענַאמרעד קנילצּולּפ יװ ,םעדכַאנ ,ּפָאק

 ןטרעפ ןיא ! ןיוש סייוו ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- !ַאהַא --
 ,טייז רעד ןיא לטעּב סָאד ,לַאז

 טָאה -- ! רע טכַאמ סָאװ ,.?קנַארק רעייז זיא רע ,סָאװ --
 ,טגערפעג ךיז קידנקערש לגניי סָאד

 .טנע טשינ ןּוא ,םיא ףיוא ןּוטעג קּוק ַא טָאה רעעזפיוא רעד
 ;ןּוטעג גָאז ַא רע טָאה ,עגַארפ רעד ףיוא קידגרעפ

 | | ! רימ טימ םּוק --
 ַא ןעגנַאגעגכרּודַא ,ןגיטש ףױא ןעגנַאגעגּפױרַא ןענייז ײז

 ַא ןופ ןריט ענעפָא יד ןיא ןּבילּבעג ןייטש ןּוא רָאדירָאק ןטירב
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 "יווצ ןיא עטלעטשעגסיוא ,ןעלטעב ןעזעג ךיז ןּבָאה סע ּױװ ,לַאז ַא

 | ,תורוש עגנַאל

 ,קידנעײגנײרַא טרזחעגרעּביא רעעזפיוא רעד טָאה -- ! םוק --

 ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןּוא טּומ טימ ןעמּונעגנָא ךיז טָאה לגניי סָאד

 :סיֹוא יד ףיוא ןקילּב עגעקַארשעגרעּביא סקניל ןּוא סטכער קידנּפדַאװ
 טַאזעג ןּבָאה יז ןּופ לייט ,עקנַארק יד ןופ רעמינּפ עכיילּב ,עטרעגָאמעג

 יַעדנַא ,ענעברַאטשעג ןיוש יװ ןעזעגסיוא ןּבָאה ןּוא טכַאמעגוצ ןגיוא יד

 ןקידנעשטשילּב םעגעקָארשעגרעּביא ןַא טימ ךיז רַאפ טקוקעג ןּבָאה ער

 יביק יו טגָאלקעג ךיז ןּוא טצנערקעג ןּבָאה ערעדנַא ךָאנ ,ץיה ןּופ קילּב

 טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג זיא טפּול יד .לקנוט ןעוועג ןיא לָאז ןיא ,רעד

 ןרעטסעװש עקיצרַאהמרַאּב ייווצ ; תֹואופר יד ןופ חיר ןפרַאש םעד

 .טנַאה רעד ןיא ךעלעשעלפ טימ עקנַארק יד םּורַא טיירדעג ךיז ןּבָאה

 רעעופיוא רעד ךיז טָאה ,לֵאז ןיא ףיט ןיוש קידנעמוקנײרַא

 ךעלגנעהרַאפ יד טקורעצ ,ךעלכעּב יד ןּופ סענייא רַאפ ןטלאהראפ

 ; טגָאזעג ןּוא

 !עטַאט ןייד זיא טָא --

 עלעקעּפ סָאד טוָאלעגרעפַא ,טנייװעצ ךיז טָאה לגניי סָאד

 עכלעוו ,ןקנַארק ןּופ טנַאה יד קידנּפַאכנָא ןּוא ,םערָא ןרעטנּוא ןופ

 וצ ּפָאק םעד 'ױע טָאה ,ערױלָאק רעד ףיוא קיסעלכאנ ןגעלעג ןיא

 | ,טעילוטעגוצ טסּורּב ןייז

 ןּוטעג טשינ ריר ןייק ּוליפצ ךיז טָאה רעקנַארק דעד

 ןּוטעג קוק א רעדיוװ ,ןּביוהעגפיוא ּפָאק םעד טָאה לגניי סָאד

 טָאה סלָאמַאד - טנײװעצ ףעטיּב ךיז רעדיו ןּוא רעטָאפ ןפיוא

 ךיז טָאה סע ןּוא קילּב ןגנאל ַא םיא ףיוא ןפרָאװעג רעקנַארק רעד

 ,םיא טנעקרעד רע זַא ,טכַאדעג
 ,ןּוטעג טשינ געװַאּב ןייק ןגעווטסעדנופ ךיז ןּכָאה ןּפיל ענייז

 טלָאװ ןװ רעד !ןעװעג זיא רע טרעדנערַאפ יװ ,עטַאט רעמירָא

 ,טנעקרעד טשינ לָאמנייק םיא
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 -עגנָא םיא זיא דרָאּב יד ,ןרָאװעג ָארג םיא ןענייז רָאה יד

 -נָא קרַאטש ַא טימ ,טיור ,ןלָאװשעג ןעוועג זיא םינּפ סָאד ,ןסקַאװ

 ןגױא יד ,ּבָארג ןפיל יד ,טױה רעקידנעשטשילּב ןּוא רענעגיוצעג

 ןעװעג ןענייז ןכירטש:סטכיזעג עלַא ,ןעזעגסױרַא םיוק ךיז ןּבָאה

 סנגיוּב עצרַאװש יד ןּוא ןרעטש רעד רָאנ .טרעדנערַאפ ןצנַאגניא -

 ,טמעטָאעג רעווש טָאה רע .עּבלעז יד ןּבילּבעג ןענייז ןעמערב יד ןּומ

 -- .טגָאזעג לגניי סָאד טָאה -- !ישעטַאט ןיימ !ישעטַאט --

 .,שּומיש ךָאד ןיִּב ךיא !עטַאט ךימ ּוטסנעקרעד יצ ! ךיא ןיּב סָאד

 ךימ טָאה עמַאמ יד . . ,ףרָאד ןּופ ןעמּוקעג ןיּב ךיא ..,שּומיִש ןייד

 !טרָאװ ןייא שטָאכ דער !ישעטַאט רערעייט ,רימ ףיוא קּוק .טקישעג

 ייקרעמפיוא עלייוו ַא םיא קיד:קוקנָא ,טָאה רעקנַארק רעד רָאנ

 | | ,טכַאמעגּוצ ןגיוא יד ,םַאז

 ןייד ךָאד ןיּב ךיא .,!ישעטַאט ,ריד זיא סָאװ ,ישעטַאט --

 ..!שּומיִש ,ןּוז

 טשינ געװַאּב ןייק ץלַא ךָאד ךיז טָאה רעקנַארק רעד רָאנ

 ,טמעטָאעג רעווש רָאנ ןּוא ןּוטעג
 א טקּורעגּוצ ךיז קידנענייוו ױזַא לגנַיי סָאד טָאה סלָאמַאד

 ינעמענּפָארַא טשינ טרַאװעג ןּוא טצעזעגרעדינַא ךיז ,טעּב םּוצ לקנעּב

 ,םינּפ סרעטָאּפ ןייז ןּופ קילּב םעד

 .-עג ךיז רע טָאה ,ןעמּוק רעכיז ךָאד טעװ רָאטקַאד רעד --

 | ,ןגָאז רימ רע טעװ ,טכַארט

 -רעד ,ןטכַארטכָאנ ןקיטעמּוא ןַא ןיא ןעקנּוזרַאפ זיא רע ןּוא

 רעד ןיא סלָאמַאד סָאד ךיז טָאה רעטָאפ רעד יװ ,ךיז קידנענַאמ

 ףיוא רעדניק יד טימ ךיז טָאה רע יװ ,טזָאלעגקעװַא ןײרַא טלעוו

 =עגּפָא ןעגנּונפָאה עטּוג טימ םיא ןּבָאה עלַא יװ ,טנגעזעג ףיש רעד

 ,קנַארק זיא רע זַא ,העידי יד ןעמּוקעגנָא זיא סע יװ ןּוא ,טרַאװ

 | ,.,טנייוװעג רעטיּב סלָאמַאד טָאה עמַאמ יד ןּוא
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 עכעלקערש ץקנַאדעג ןפיוא ןעמּוקעג םיא ןענייז רעדיװ ןּוא
 ןיא רעטּומ יד ,םענעּברַאטשעג ַא רעטָאפ ןייז ןעזעג טָאד רע ,ןכאז
 ,..טיונ ןיא עילימַאפ עצנַאג רעייז ,רעיורט

 ןטכייל ַא טליפרעד טָאה רע זיּב ןסעזעג ױזַא רע זיא גנַאל
 : טיירדעגסיוא לענש ךיז טָאה רע ,םערָא ןייז ףיוא טנאה ַא ןּופ ריל
 ,רעטסעװש עקיצרַאהמרַאּב ַא ןעוועג זיא סָאד

 -- !קנַארק רע זיא סָאװ ףיוא ?ןטַאט ןיימ זיא סָאװ --

 ,טגערפעג קיונלייא רע טָאה

 ,טגערפעג ךיז רעטסעווש יד טָאה -- ? עטַאט ןייד זיא סָאד --

 סָאװ ..,ףרָאד ןופ ןעמּוקעג ןיּב ךיא . . ,עטַאט ןיימ ,ָאי --
 ?קנַארק רע זיא סָאװ ףיוא ?טיא זיא

 ,ריד ַאּב טשינ לֵאפ !לגניי שפנ תמגע ןייק טשינ ּבָאה --
 ,רָאנקַאד רעד ןעמּוק ָאד טעװ דלַאּב

 ,רעמ קידנגָאז טשינרָאג ןעגנַאגעגקעװַא זיא יז ןּוא
 ןּופ גנולק ַא טרעהרעד ךיז טָאה םּורַא העש רעּבלַאה א ןיא

 .וקעגניירַא זיא רעכלעוו ,רָאטקָאד םעד ןעזרעד טָאה רע ןּוא ,לקעלג
 ןּוא רעטסעװש עקיצרַאהמרַאּב יד ,טנעטסיסַא ןייז טימ לאז ןיא ןעמ
 רעד רעּביא ױזַא קידנעייג ,ןעגנַאגעגכָאנ ייז ןענייז רעעזפיוא רעד
 ןעמירַא םעד ,לטעּב ןדעי ַאּב ןטלַאהרַאפ ךיז רע טָאה ,לַאז ןּופ גנעל
 רעטָאפ ןייז ּוצ לָאמנייק רשפא ןלעוװ יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה לגנויי
 ןייז ןסקַאװעג זיא רָאטקָאד ןּופ טירט ןדעי טימ ןּוא ,ןעמּוקּוצ טשינ
 .גנוטרַאװרעד ןופ דלּודעגמּוא םעד טימ ןעמַאזּוצ גנוגערפיוא

 רעד ,לטעּב ןקידתונכש םַאּב ןּבילּבעג ןייטש יז ןענייז ךעלדנע
 .עיּברַאגעגנײא ןַא עלעסיּב ַא ,ןקז רעכיוח ַא ןעװעג זיא רָאטקָאד
 .קעװַא ךָאנ זיא רע רעדייא ,םינּפ טסנרע ןַא טַאהעג טָאה ןּוא ,רעש
 ןופ טלעטשעגפיוא לגניי סָאד ןיוש ךיז טָאה ,לטעב ןּופ ןעגנַאגעג
 ןייז ּוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה| רָאטקָאד רעד ןעװ ןּוא ,לקנעב ןייז
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 ךיז ,ןרערט יד ןטלַאהנײא קידנענעק טשינ ןיוש ,רע טָאה ,רעטָאפ
 ,טגייוועצ רעטיּב

 ,םיא ףיוא טקיקעג עליײװ ַא טָאה רעה רעטלַא רעד
 .עג רעטסעװש יד טָאה -- ןּוז א סנקנַארק םעד זיא סָאד --

 ,ףרָאד ןּופ ירפרעדניא טנייה ןעמוקעג זיא רע -- ,טגָאז
 ןפיוא טנאה יד לגנוי םעד טגײלעגפױרַא טָאה רָאטקָאד רעד

 טּפַאטַאּב ,ןקנַארק ןרעּביא ןגױּבעגנָא ךיז רע טָאה םעדכָאנ ,לסקַא
 עכעלטע טלעטשעג ןּוא ןרעטש םעד טרירעגנָא ,קפֹוד םעד םיא
 :טרעפטנעעעג טָאה עכלעוו ,רעטסעװש רעקיצרַאהמירַאּב רעד ןגַארפ

 .. ןעוועג יװ זיא ץלַא --
 עלייוו ַא ןיא ןּוא ,טכַארטרַאפ ךיז רָאטקַאד רעד טָאה סלָאמַאד

 ; טגָאזעג םּורַא

 ,,רעטייוו ענעגייא סָאד ןּוט ףרַאד ןעמ --
 טימ טגערפעג ןּוא טּומ טימ ןעמּונעגנָא לגנִיי סָאד ךיז טָאה ָאד

 :ןרערט ןּופ ןסָאגרַאפ םינּפ ַא טימ ןּוא עמיטש רעקידנרעטיצ ַא
 ? ןטַאט ןיימ זיא סָאװ ---
 -פױרַא ,טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה -- ! דניק ךיד קיורַאּב --

 ַא טָאה עטַאט ןייד -- ,לסקַא ןפיוא טנאה יד רעדיװ םיא קידנגייל
 ךָאנ ןיא סע רעּבָא ,ךַאז עכעלרעפעג ַא זיא סָאד .םינּפ ןפיוא זיור
 ַא זיא טרַאװנגעג ןייד .םיא ןּבעל ץיז ,םיא טיה ,גנּונּפָאה ַא ָאד
 ,םיא רַאפ גנורעטכיילרעד עסיורג

 טָאה -- !טשינ ךימ ךָאד טנעקרעד עטַאט רעד רעיא --
 ,עמיטש רעטלפייווצרַאפ ַא טימ ןפורעגסיוא לגנַיי סָאד

 רשפא !ארֹומ ןייק טשינ ּבָאה .ןענעקרעד ךיד טעװ רע --
 .קוּור יז ןּוא ,ןפָאה רימָאל .ןענעקרעד ןגרָאמ ךיד רע טעװ

 רע ,ןגערפ ןכַאז ךס ַא ןגעוו ךָאנ טלָאװעג ךיז טָאה לגנִיי סָאד
 ןעגנַאגעג רָאטקָאד רעד זיא לייוװרעד ,ןעװעג טסיירד טשינ רעּבָא זיא
 ,ןקנַארק םעד ןּבעל ןכַאװ ןייז ןּבױהעגנָא טָאה רע ןּוא ,רעטייוו
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 .עגּפָארַא ,טנַאה יד טרירעגנָא טכייל ,ערעדלָאק יד טכַאמעג ךיילג
 ףעּביא ןגיוּבעגנָא -יז ץכערק ןדעי ְךַצֹנ ,םיא ןּוכ ןגילפ יד ןּבירט

 וצ סעּפע ןקנארק םעד ןּבעגעג טָאװה רעטסעװש יד ןעװ ןּוא .םיא

 ןַאלג סָאד ןעמּוועגּוצ ריא רע טָאה ,תֹואופר יד רעדָא ,ןעקנירט

 .לייט ,ריא טגנאלרעד יז רעדָא ,טנַאה רעד ןופ טלעפעל סָאד רעוא

 ,םיא ףיוא טקוקעג ןּוא ןגיוא יד טופעעג רעקנַארק רעד טָאה לָאמ

 רע זַא ןכײצ םּוׁש ןייק ןבעגעג טשינ דניצַא זיִּב טָאה רע רעּבָא

 םיא ףיוא ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה קילּב ןייז שטָאכ ,םיא טנעקרעד

 קידנעגייוו ןיז טָאה לגגלי סָאד ןעוו ,טרעדנּוזַאּב ,רעגנעל לָאמַא סָאװ

 .ןגיוא יד ?כיט ןטימ טקעדרַאט
 .גָאט רעטשרע רעד רעּבירַא זיא יֹוזַא ןּוא

 -ןיוא טעשטרָאקעגנײא ןפַאלשעגכרּוד לגניי סָאד ןיא טכַאנ יד

 ,ןרָאװעג גָאט רָאנ ןיא םיוק ןּוא ,לָאז לקניוו ןיא ךעלקנעּב ייווצ

 ,רעטַאפ םעד ןענידַאּב ןייז וצ ןעמונעג רעדיװ ךיז רע טָצה

 טּבייה קילּב סגקנַארק םעד ןַא ,טכַאדעג ךיז טָאה גָאט םעד

 טדניק םעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .רעקיניזטסּוװַאג יװ ןרעװ ןג

 יװ סעּפע ןגיוא ענייז ןופ ןעלּפַא יד ןיא ןקעװ רעטרעװ עכעלטרעצ

 טימ ןּוטעג ריר ַא וליפַא לָאמנייא טָאה רע .טײקרַאּבקנַאד ןּופ ןייש ַא

 ןגָאז טלָאװעג סעּפע טלָאװ רע יװ ,ןפיל יז

 יד קירּוצ ןּביילב טרעגײטשרַאפ ןצרוק ַא ךָאנ טַאה רע ןעוו

 םעניילק םעד טכּז קילּב ןייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ,טגפעעג ןגיוא

 ,רעטכעוו

 ןקנַארק םִאֹכ לָאמ ייוצ ןעװעג גָאט םעד זיא רָאטקַאד רעד

 ,גנורעטעּברַאֿפ עניילק ַא דנַאטשּוצ ןייז ןיא טקרעמַאּב סָאה ןוא

 סרעטָאפ טו: האופר יד ןגָארטעגּוצ טָאה לגניי סָאד ןעוו = ,וציטגוו-

 ףיוא לכיימש ןטכייל ַא יו ,טקרעמַאּב רע טָאה ,ןפיל עגעלָאװשעגנצ

 ,קידגמָאה ןּוא ,גנּונּפָאװ רעטּוג ןּוא טּומ טימ ןעמונעגנָא ךיז רע טָאה ,ייז
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 טָאה ,ןײטשרַאפ זיא'ס יװ רעטרעװ עניז טעװ רעקנַארק רעד זַא
 ,רעטּומ רעד ןגעװ םיא ןליצרעד ּוצ ןבױהעגנָא דלַאּב ךיױא רע

 סָאד ךיז ןלעװ ייז יװ ,םעד ןגעװ ,ױעלרעטסעװש עניילק יד ןגעו
 תימ רעטַאפ םעד ןױיוװשַאּב טָאה רע ןּוא .םייהַא ןרעקמוא עדייּב
 ןייז לָאז רע ,עּביל לופ ןקירדסיוא טימ ןּוא עמיטש רעטּוג ַאזַא
 .רַאפ טרעװ רע יִצ ,טלפייווצעג זייווטנונימ טָאה רע שטָאכ ןּוא .קִיּור
 ןַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע לייוװ ,טדערעג ךָאד רע טָאה ,ןענַאטש

 ךָאד רע טרעה ,טשינ םיא טיײטשרַאפ רע שטָאכ ,רעקנַארק רעד
 סע רעכלעוו ןיא ,עמיטש ןייז גנורעטכיילועד ןּוא טײקמענעגנַא טימ
 ןוא -- רעיורט רעפיט ַא ,טייקנדנּוּבעגּוצ עפיט ַא טרעטיצעג טָאה
 ,רעטירד רעד ןּוא ,גָאט רעטייווצ רעד רעּבירַא זיא ױזַא ןּוא ,גנּונֿפָאה
 .רַאפ עקנילצּולּפ ,ןעגנורעסעּברַאפ עניילק ןשיװצ ,רעטרעפ רעד ןּוא
 .פָא ױזַא ןעוועג ץרַאה ןצנַאג ןטימ זיא לגנִיי סָאד ןּוא ; ןעגנּורעגרע
 גָאט ןיא לָאמ ייװצ םיוק טָאה רע זַא ,גנּוקיטפעשַאּב ןייז ןּבעגעג

 ןיכַאנָאמ יד סָאװ ,ןעק טימ טיורּב לקיטש סָאד ןעגנולשעגּפָארַא

 ,טרעהעג טשינ ןּוא ןעזעג טשינ טעמּכ ןּוא ,טגנערּבעג םיא טָאו
 עקידנלייא יד טשינ ,עקידנּברַאטש יד טשינ ; ךיז טוט לָאז ןיא סָא?
 ןרעמָאי עטלפייווצרַאפ סָאד טשינ ,טכַאנַאּב ן'ועטסעווש יד ןּופ טירט
 ַא עטנָאג ערעייז ןופ ןענַאד ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז סָאװ ,יד .ןּופ
 עכעלקערש ןּוא עכעלקיטייוו עלַא יד טשיג ,גנּונּפָאה ףעטסדנימ ועד
 .מוא ערעדנַא ַאְּב םיא ןטלָאװ עכלעוו ,ןּבעל:לָאטיּפש ןּופ סענעצס
 ַא םיא ףױא ןפרָאװעגנָא ןּוא דרע רעד ּוצ טדימשעגוצ ןדנעטש
 ,דחַּפ ןכעלקערש

 ץלַא זיא רע ןּוא ,ןעגנַאגעגייּברַאפ ןענייז געט ןּוא ןהעש
 ,רעקיסיילפ א ,רעמַאזקרעמפיוא ןַא ,ישעטַאט ןייז ַאּב ,טרָאד ןעוועג
 : םענייז ץכערק ןועי אּב ,ןקנַארק ןופ לצפיז ןדעי ַאג רעקידרעטיצ א
 ןוא טּפַארק ןּבעגעגוצ םיא טָאה עכלעו ,גנּונפָאד ןשיוװצ קידנּבעל
 ,ץרַאה סָאד טרירפעג םיא טָאה רעכלעוו ,לפײוװע
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 קנילצוקּכ ןרָאװעג ןקנַארק םעד ןיא גָאט ןטפניפ םעד רעּבָא

 רעגרצ

 טוָאלעגּבארא ןּוא ןוטעג קוק ַא ,ןעמוקעג זיא לרַאטקַאד רעד

 ןוא ,טקידיע"ג זיא ץלא זז ,ןגָנז טלַאװעג טלָאװ רע יװ ,ּפָאק םעד

 ַא טוָאלעגסױרַא ןּוא ,לשיט ןפיא ןלַאפעגרעדינַא זיא גניי סָאד

 ,רעמָאי

 טָאה ךָאנרעד ,רעקנעמירָא רעד ,טנייװעגסיוא ךיז טָאה רע

 ,טסײרטעג םיא טָאה ךַאז ןייא .ןטכַארטַאּב ןּבױהעגנַא ךיז רע

 -עג ּוליּבַא םיא ךיז טָאה גנורעגרערַאפ רעקיזַאד רעד ַאּב םירָאװ

 ףעמ ץלַא טָאװ רע .ןעניז םאַּב רעמ זיא רעקנַאװק רעד זַא ,טכַאד

 .טייקטרירעג העפיס רעכעלטיײיד ַא טימ ץלַא ,לגניי ןפיוא טקּוקעג

 טלָאװעג טשינ רע טָאה ,ןעקנירט ּוצ יוזא טשינ ,האּופר ןייק טשינ

 טימ טגעװַאּב רעטפָא ץלַא טָאה ןּוא ,םיא ןּופ טשיג בוא ,ןעמענ

 ןדערסױרַא טעּפע טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,ןּפיל יד גנּוגנערטשנא

 רעד זַא ,ךעלטײד ױזַא ןּוטעג סָאד רע טָאה לָאמנייא טשינ ןּוא

 רעקנילצּולּפ רעד ןופ טדיירפרעד ,טנַאה ןייז טּפַאכעגנָא טָאה ןּוז

 ; ךיירפ טימ ןפורעגסיוא ןּוא ,גנונפַאה

 יעג ןייז דלַאּב ןיוש טסעװ !ישעטַאט רערעייט ! ישעטַאט --

 רעד ּוצ ,םײיהַא ,ןירַא ףרָאד ןיא ןרעקקירוצ ךיז ןלעװ רימ !טנּוז

 ,..דלַאּב ,,,דלַאּב ןיוש ! ןעיירפ עלַא ךיז ןלעװ רימ ..! ןַײמַאמ

 לגניי סָאד ןעװ ,גָאטימ ךָאנ רעגייז ַא ריפ ןעוועג זיא סע

 יידיירפ ןּוא טייקטרירעג רעפיט ןּופ טנעמַאמ ַאזא ןיא עקַאט טָאה

 לֵאו ןופ ריט רעטסטנַאג רעד ַאּב טרעהרעד קנילצּולּפ ,גנונּפָאװ רעק

 :טגָאזעג טָאה סָאװ ,עמיטש עקרַאטש ַא ןּוא טירט ערעווש

 ! רעטסעווש טנגעזעג טייז --

 סָאד טָאה ךָאד ןוא ,רעטרעװ ייױד רָאנ ןעוועג ןענייז סָאד

 ןברָאטשעגּפָא םיא ויא לֹוק סָאד ןּוא ןוטעג רעטיצ ַא ןצנַאגניא לגניי

 ,טסּורּב רעד ןיא
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 ַא טימ שטנעמ ַא לַאז ןיא ןעמוקעגנירַא זיא עגר רעד ןיא
 .,ןיכַאנָאמ יד ןעמּוקעגכָאנ זיא םיא ךָאנ ןּוא ,טנַאה ןיא לקעּפ ןסיורג

 .עג סיר ַא ךיז .,ןּוטעג יירשעג ןכעלקערש ַא טָאה לגנַיי סָאד
 שטנעמ רעד ,דרע רעד ןיא ןסקַאװעגנייא יװ ןּבילּבעג רָאנ ,ןּבעג
 ןכעלקערש ַא קידנּבעג ןּוא ,עלייוו ַא טכַארטעג ,טקּוקעגמּוא ךיז טָאה
 .ייֵלְק רעד ,םיא ּוצ ןפרָאװעג ךיז רע טָאה ! ?שּומיש / :יירשעגסיוא
 ,קידנצכָאלש ,רעטָאּפ ןּופ סמערָא יד ןיא ןלַאפעגניײרַא זיא רענ
 | ,םעטָא ןָא טעמּכ

 .עגנעמַאזּוצ ךיז ןענייז ןטנעטסיסַא ,רעטכעװ ,סניכַאנָאמ יד
 טנעקעג טשינ טָאה לגוי סָאד .טניוטשרעד ןּבילּבעג ןייטש ןּוא ןּפָאל
 | ,טרָאװ ןייא ןייק ןדערסױרַא

 .רעּביא רעטָאפ רעד טָאה -- !שומיש ןיימ ! שּומיִש ןיימ --
 ,קנַארק םנופ טעּב ןפיוא .גנורעדנּוװרַאפ טימ טקוקעג ְןּוא טרוחעג
 --- ,רימ עשז-גָאז --- ,טשּוקעג ןּוא ןּוז םעד טּפַאכעגמּוױרַא רעדיוװ ןּוא
 ךָאד טָאה ןעמ ?טײדַאּב ץלַא סָאד סָאװ -- טגָאזעג ךעלדנע רע טָאה
 טשינ ןּפָאלש ּבָאה ךיא ןּוא !טעּב ןרעדנַא ןַא ּוצ טריפרַאֿפ ךיד
 ךיא, :עמַאמ יד רימ טּבײרש ָאד םירָאװ ,טכענ עצנַאג טנעקעג
 ּוטסיּב עשז גנַאל יװ .ָאטשינ ןּוא ָאטשינ טסיּב ּוד ןּוא "םיא קיש
 ךיא ןּוא ..?ןעשעג טנעקעג סָאד טָאה ױזַא יװ ..1לגנִיי ,ָאד ןיוש
 יד ןּוא ..!ָאה !ָאה ,דניצַא רעּבָא ,.! טייר' זעגסױרַא םיוק ןימ בָאה
 ?יײז ןכַאמ עשז-סָאװ ?לרעדּורּב סָאד ןוא ? ַאשּוטסָאק ןּוא ? עמַאמ
 רעוו | לגוי םּיק !לָאטיּפש ןיא ָאד ךָאנ רימ ןענייז סָאװּוצ ױעּבָא
 ..!טּבײלגעג סָאד טלָאװ

 ךיג ףיוא ,טקיורַאּב .,טשיקעגנָא לגנַיי סָאד ךיז טָאה ךעלדנע
 רע טָאה םעדכָאנ ,עילימַאפ רעד ןגעװ ,םייה רעד ןגעװ טרעפטנעעג
 :טגָאזעג

 'וא ןַא רַאפ סָאװ !ךעלקילג יװ !ןיּב ךיא ךעלקילג יװ --
 טָאה ןּוא -- !ערעוװש ַא רַאפ סָאװ ,ןעוועג סָאד ןענייז געט עקיטעמ
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 ,םיא ןופ ןסײרּפָא ךיז קידנענעק טשינ ,רעטָאפ םעד טשוקעג רעדיוו

 ,טרָא ןּופ טרירעג טשינ ךיז רע טָאה ךָאד רעּבָא

 ןלעװ רימ -- ,טגָאזעג רעטָאפ רעד טָאה --- !עשו-םּוק ,ּונ --

 | !םּוק ,םײהַא ןעמּוקנָא טכַאנַאּב טנייה ףיוא ךָאג

 לגניי סָאד ,טנַאה רעד ַאּב לגניי סָאד ןעמיטעננַא טָאה ןוא

 ,ןקנארק ןפיוא טקּוקעג ןּוא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה

 רעטָאֿפ רעד טָאה -- ?טשינ טסייג ּוד ,יע ,טסיײג 'וד וי --

 ,טגערפעג םיא טרעדנוווראפ

 ןּוא ,ןקנַארק ןפיוא ןּוטעג קילּב ַא לָאמאכָאנ טָאה לגנלי סָאד

 ףיוא ןּוא ןגיוא יד טנפעעגפיוא טגעמָאמ םעד ןיא ךיוא טָאה רענעי

 ,טקוקעג לגגיי םעד

 םעד ןּוטעג גָאלש ַא רעטרעװ ןּופ לַאװק ַא טָאה סלָאמַאד ןּוא

 .המשנ ןייז ןּופ שינעפיט רעד ןופ לגוי

 רעד .,.,,טשינ ןעק ךיא ,,,עלייוו ַא טרַאװ !עטַאט ,ןייג --

 טקּוק רע .םיא ןפעל ךיא ןיּב געט ףניפ ןיוש ,, ,טסעז ,., ,רעטלַא

 ..טסיּב סָאד זַא ,טגיײמעג ָאה ךיא ..,רימ ףיוא םענייניא ץלַא

 ּבָאה'כ .,,רימ ףיוא טקוק רע יװ טסעז ,ןגירקעג ביל םיא בָאה ךיא

 רעייז ןיא רע ., םיא ןבעל רדסּכ ןעועג ,ןעקנירט ּוצ ןּבעגעג םיא

 .. .טשינ ןעק ןיא .., ,טשיג סייוו ךיא ! עטַאט ,ךלודעג ּכָאה .. ,קנַאױק

 ?רעּביא םיא , , םיא ןּופ ןײגּוצקעװַא ױזַא ץרַאה ןייק טשינ ּבָאה ךיא

 ָאד לסיב ַא ךָאנ לעװ'כ ..םײהַא ןעמּוק ךיא לעװ ןגרָאמ ,ןזָאלוצ

 ,זיא רע רעװ טשינ סייװ'כ ...ץלַא טקּוק רע יװ טסעז ,םיא ַאּב ןייז

 טַאהעג רע טלָאװ ,ןיײלַא ,. ,ןּברָאטשעג יױזַא טלָאװ רע ןעװ רעּבָא

 ,עטַאט ,םיא  ַאּב ןּבײלּב ָאד רימ ביולרעד . , ,רימ ףיוא סָארדרַאפ/

 ,,!בױלרעד
 .טגָאזעג טנעטסיסַא רעד טָאה -- !עלעגנוי קיטכיט ַא --

 ּוצ סָאװ קידגסיװ טשינ ,ןענַאטשעג זיא רעטָאֿפ רעד ןּוא

 ןקנַארק ןפיוא רעדיװ ָאד ,ןּוז ןפיוא ָאד קידנקוק ,ןּוט
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 יצג ךעלדנע רע טָאה -- !רענײא רַאפ סָאד זיא רעװ --
 ,טנעטסיסַא םעד טגטרעג

 ריא יװ ךיוא יז טָאה רע .ריא יװ ױזַא ,ןַאמספרָאד א --
 -עג ןּבירשעגנייא גָאט ןּבלעז םעד ןּוא עזייר ַא ןופ טרעקעגקירּוצ
 טָאה רע ,ןטשלחרַאפ ַא טגנערּבעג םיא טָאה ןעמ ,לָאטיּפש ןיא ןרָאװ
 -ַאפ ַא ץעגרע ךיוא רע טָאה רשפא ,טדערעג טשינ טנייה זיפ ךָאנ
 ,לגניי רעיא זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה רשפא .,רעדניק ,עילימ:
 ,רעדניק ענייז ןּופ סנייא זיא סָאד;

 -בָארק רעד טָאה ,טדערעג ױזַא טָאה טנעטסיסַא רעד ןעוו ןּוא |
 ,קילּב ןטגנערטשעגנָא ןַא טימ לגנִיי ןפיוא טקּוקעב רעקיי

 .ןשּומיש ּוצ טגָאזעג רעטָאפ רעד טָאה -- !עשזיּביילּב ---
 ליטש טנעטסיסַא רעד טָאה -- ...ןיוש גנַאל ףיוא טשינ --

 ,ןוטעג טשטּפעש ַא-

 ַא טסָאה -- .טרזחעגרעּביא רעטָאפ רעד טָאה -- !ּביילּב --
 רעכיג סָאװ ןעיירפרעד ּוצ ,םיהַא דלַאּב יג ךיא ! לגני ,ץרַאה טוב.
 .עג ייז ,ןשינפרעדַאּב ענייד ףיוא רעלַאט ַא וטסָאה טָא , ןעמַאמ יד
 ! דניק טּוג ,טגוזעג יינ טי;

 .עג רעפיט טימ םיא ףיוא טקוקעג ,ןעמּונעגמּורַא םיא טָאה רע
 .ןעגנַאגעגקעװַא ןּוא ןרעטש ןיא טשוקעג םיא לָאמַאכָאנ ,טייטטרירג

 .גַארק רעד ןּוא ,טעּב םּוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה לגנוי סָאד
 ךיז ןעזעגסיוא טָאה ,קוורמוא דניצַא זיּב טקּוקעג טָאה סָאװ ,,רעקי
 .טסיירט ןּוא טייקילעזקילג ןּופ ליפעג ַא ןיא ןליטשנייא ןּוא ןקירַאּב וי

 .ַאֹּב ןיז ּוצ טרעקעגקירּוצ סלָאמַאד שימיש טָאה ױזַא ןּוא
 .ייוו טשינ ןיוש ,ןטלַא ןטנַאקַאּבמּוא םַאּב רעטכעוו סלַא גנוקיטפעש
 טימ ,טייקטרירעג רעמַאזקרעמפיוא רעּבלעז רעד טימ רעּבָא ,קידנעגג
 יד טכַאמעג ךיילג םיא רעדיװ ןּוא .רעירפ יו ,דלודעג ןּבלעז םעד;
 .רעװ עטיז טימ ןּוא טנַאה עסייה ןייז טעלגעג םיא רעדיוװ ,ערדלָאקי
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:1 

 םער 'טיהעג םיא יװַא ןיא ,טומ ןבעגעגוצ ,טדיירפרעד םיא רעט

 ;ָץוא ,לטעּב ןייז ַאּב ןּבילּבעג טכַאנַאּב ףיוא ןּוא ,גָאט ןצנַאג ןקיזַאד

 ,גָאט ןקידנגרָאמ םעד ךיוא

 .םינּפ ןייז ,רעגרע לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא ןקנַארק םעד רָאנ

 "עג ךיז טָאה רע ,רעווש םעטָא רעד ,ןרָאװעג סַאלּב ךעלקערש זיא

 ץֹלַא סָאד ןּוא ,ןעיירשעג עכעלדנעטשרַאפמוא טזָאלעגסױרַא ,ןֿפרָאװ

 .ןעזסיוא ךעלקערש טכַאמעג םיא טָאה ןלעװשעג עדנגייטש

 ײָפָאו רעד טָאה ,טיויװ ןקיטכַאנַאּב ןייז ןּופ טייצ רעד ןיא

 .טכַאג יד ןּבעלרעּביא טשינ טעװ רעמירַא רעד זַא ,טגָאועג רָאט

 .טשיג ןגיוא יז ןּוא סיילפ ןייז טלּפָאטרַאפ שּומיש טָאה סלָאמַאד ןּוא

 ץלא ,טקוקעג ךיוא טָאה רעקנַארק רעד ןּוא םיא ןּופ טזָאלעגּפָארַא

 ןפיל יד טימ טרירעג טייצ-ּוצ.טייצ ןּופ ןּוא ,?גניי ןפיוא טקוקעג

 .ַעגמּוא ןּופ קורדסיוא ןַא ןּוא ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג טלָאװ רע יו

 ירַאּפ עגייז ןיא טעשטשילּבעג סלַאמַאד טָאה טייקטרירעג רערעייה

 ןייז ןיא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ יװ ,ןענייז עכלעו ,ןעלּפַא עטרעטיירב

 .ןירַא לטייש

 .ךּוּפ ןסערטעגּפָא טשינ לגניי סָאד זיא טכַאנ עקיזַאד יד ךיוא

 ןבױתעגנָא טשינ טָאה סע ןמז-לֹּכ ,עגר ןייא ןייק ףיוא ּוליִפַא ם א

 .ךויהַאּב טשינ "יז טָאה רעטסעװש יד ןּוא רעטסנעפ יד ןיא ןגגט

 ,לַאז ןיא

 ןּוא טעב םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רעטסעװש יד רָאנ רעּבָא יו

 ןֿפור וצ ןבױהעגנָא דלַאּב יז טָאה ,ןקנַארק ןפיוא קילּב א ןפרַאװנ

 טגנערּבעג טָאה רעכלעװ ,רעטכעװ םעד ןּוא רַאטקַאד:ךַאװ םעד

 ,טכיל

 בא ןוטעג קילּב ַא ,ןעגנַאגעגּוצ ןיא רָאטקָאד-ךָאװ רעד

 ;טגָאזעג

 ,טססוג רצ ןייײפ
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 םעד ןעמּונעגנָא טָאה לגניי סָאד .ןגיושעג ןּבָאה עלַא
 .ייטרַאפ טױט ןרַאפ טלָאװעג םיא טלָאװ רע יװ ,טנַאה סנקנארקי
 קילּב ַא ,ןגיוא יד עגר ַא ףיוא טנפעעג טָאה רעקנַארק רעד ..ןקיד
 טָאה לגניי םעד רָאנ .טכַאמראפ ייז רעדיװ ןּוא םיא ףיוא ןּוטעג-
 ןּופ קירד ַא רע טליפ עליײװ רעצרּוק רעד ןיא זַא ,טכַאדעג ךיז
 ,טנַאה ןייפ

 רע טָאה -- !טנַאה יד ןוטעג .קירדַא רימ טָאה רע --
 1 ,טגָאזעג-

 יּוִצ ךיז ,ןקנַארק ןרעביא ןגױּבעגנָא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד
 .עגסיוא ךעלעמַאּפ ךיז רע טָאה םעדכָאנ ,םעטָא ןייז ּוצ טרעהעג
 ןּופ דליּב עקילייה סָאד ןעמּונעגּפָארַא טָאה ןיכַאנָאמ יד טכיילג-
 : ,טנַאװ רעד.

 ַא קיטייװ טימ לגניי סָאד טָאה -- !ןּברָאטשעג זיא רע --
 | ,ןוטעג יירשענ.

 .ייה ןייד -- .טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה -- | דניק ,ייג --
 נד םירָאװ ,ךעלקילג יז ןּוא יג ,טקידנעעג ןיוש זיא טעּברַא עקיל'
 ! טנוזעג ייז .ןשטנעּב טָאג ךיד לָאז ,טרעװ סָאז טסיצ-

 ַא טימ טַאהעג ןיוש ךיז טָאה עכלעװ ,רעטסעװש יד רעּבָא
 ּוּבַא טימ ןשּומיש ּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא ,טרעטייוורעד קירוש עלייוו;
 סָאװ ,לגירק ַא ןּופ ןעמּונעגסױרַא טָאה יז עכלעוו ,סעקלָאיּפ לטעקי
 ,רעטסנעפ ןפיוא ןענַאטשעג זיא-

 יז טָאה -- - !דניק ,ןּבעג ּוצ סָאװ טשינ ריד ּבָאה ךיא --
 ,לָאטיּפש ןּופ ןעקנעדנָא םּוצ ךעלעמילּב יד שטָאכ םענ -- ;טגָאזעג- .

 לטעקוּב סָאד קידנצמענ , טרעפטנעעג רע טָאה -- !קנַאד א --

 יד קידנשיווסיוא ךיז רעטייװצ רעד טימ ןּוא טנַאה רעד ץקאס

 סע טלָאװ ךיא זַא ןייג ּוצ טײװ יוזַא ּבָאה ךיא רעבָא -- { ןגיוא-

 ,..געװ ןפיוא ןריוהשגנא
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 ןרעּביא טישעצ ייז רע טָאה ,ךעלעמילּב יד קידנ-ניּבעצ ןּוא

 : קיד:גָאז ,ןענַאטשעג ןענייז יז ןכלעװ ןבעל ,טעּב

 יצ- םענעּברָאטשרַאּפ ןעמירָא ןיימ ןזָאלרעּביא יז לעוו'כ --

 .ןענעגעזעג ּוצ ןבױהעגנָא דלַאּב ךיז טָאה ןּוא

 טָאה ָאד !רָאטקָאד רעה ,קנַאד א !רעטסעװש ,קנַאד ַא --

 | םע:עּברָאטשרַאפ םּוצ טיירדעגסיוא ךיז רע

 ךיא קידנכוז ,ּבילּגעג ןייטש זיא ןּוא -- ,,,טנגעזעג ייז--

 יא סלָאמַאד ןּוא .ןפּורּוצנָא ָאד םיא ןכלעװ טימ ,טרָאװ ַא קנַאדעג

 ?ןפמָאנ רעסיז רעד ןפיל יד ףיוא ןעמּוקעג ץרַאה ןּופ ךיילג םיא

 "88 ןרערט טימ קירּוצ גָאט ףניפ טימ םיא טָאה רע ןכלעוו טימ

 .. ,טסירג

 !ישעטַאט רעמירָא ,ךיד ןגעזעגיכ --

 ײַאּפ א טימ ןּוא םערָא ןױעטנּוא עלעקעּפ ןייז ןעמונעג ןּוא

 .לַאז-לָאטיּפש ןּופ ןעגנאגעגסורַא טירט ןכעלעט

 ,טגָאטעג טָאה'ס

 .עינשזּוק ןיא
 1ט:18 םעד ,תבש

 ןײג לָאזכ ןענַאמרעד ןעמוקעג ןטכענ ךימ זיא ישָאקערּפ

 .צכַאב רעּבלעז רעד ףיוא ךיז טניפעג עכלעוו ,עינשזּוק רעייז ןקוקַאּב

 ךופ ןטַאט ןטימ קידנעײגסױרַא ,טנייה רימ ןּבָאה ,ןעגיוװ רימ ּוז

 .ץירש ןענייז רימ ןעוו ,רעּבָא .עליײו ַא ףיוא טרָאד ןטערטענּפָא ,עלּוש

 ףבלוא טפיול עינשזוק ןּופ יװ ,טקרעמַאּב ךיא ּבָאה ,טנַאנ ןעמּוקעגּוצ

 ײגשלַאהרצ ,טנַאה רעד ןיא לקעּפ שּפיה ַא טימ ,יפָארַאג סױרַא קיד
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 טלַאהַאּב רע ןכלעװ רעטנוא ,ָאטלַאּפ ןגנַאל ןײז ןּופ סעלָאּפ יד קיד

 | ,תֹורֹוחס ענייז ךעלטנייוועג

 ענרעזיא יד טמענ רע ּוװ ,דניצַא ןיוש סייוו ךיא ,ךֶא --

 עטלַא רַאּפ ךָאנרעד טפיוקרַאפ רע עכלעוו ,ןרילָאּפ םּוצ ךעלכעלייפ

 ,. .טסייה סָאד !יּפָארַאג רעלדנעה רעד ,ןטפעה

 ,ןישָאקערּפ ןעזרעד רימ ןּבָאה עינשזּוק ןּופ ריט רעד ַאּב דלַאּב

 ךיז ןּוא ,לגיצ עלייּפוק טגײלעגנעמַאזּוצ ַא ףיוא ןסעזעג זיא רע יװ

 ףיוא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,לכיּב 8 ןופ עיצקעל יד טנרעלעג

 ,ןײגנײרַא זדנּוא ןטעּבעג ןּוא ןעגנּורּפשעגפיױא זיא רע .ינק יד

 טנעװ יד ףיוא ,ּביוטש-ןזייא טימ לּופ ,בּוטש ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,סעסַאיוַאז ,ןזייא סעּבַאטש ,ןעגנַאװצ ,ךעלרעמעה ןעגנַאהעג ןענייז םּורא

 ,ןעמרָאפ עטנַאקַאּבמּוא רימ ענעדײשרַאפ ןּופ גרַאװנזיײא ערעדנַא ןּוא
 ןזָאלּבעגפױא זיא סָאװ ,רעיפ ַא טרעקאלפעג טָאה לקניװ ןיא

 ןיילק ַא ןוָאלּבעג טָאה'ס ןכלעװ טימ ,קַאזזָאלּב ןסיורג ןכרּוד ןרָאװעג

 | ,לגניי.לַאװָאק

 רעד ןּוא עלדַאװָאק רעד ַאּב ןענַאטשעג זיא רעטָאּפ סישָאקערּפ
 ןזייא קיטש ַא גנַאװצ ש טימ ןטלַאהעג טָאה ,ףליהעג ןייז ,רעטייוװצ

 .רעייפ ןיא

 ןדנוא קידנעעזרעד ,ןפורעגסיוא לַאװָאק רעד טָאה -- !ךַא --

 עטּוג סָאד סָאד ויא ,סָאד ,ּפָאק ןּופ לטיה סָאד ןעמּונעגּפָארַא ןּוא

 יװ ,ןעז ןעמּוקעג !טקנעשענ לדנַאּב סָאד ריד טָאה סָאװ ,עלעגנוי

 ןזיװעג סָאד טעװ דלַאּב ,דלַאּב ? תמא ,ענשזוק ַא ןיא טעּברא ןעמ

 ! ןרעװ

 בָאה ךיא ןּוא ,טלכײמשעג רע טָאה ,סָאד קידנגָאז ןּוא

 ןּוא קיטעמּוא ױזַא סיוא טשינ ןיוש טעז רע זַא ,טקרעמַאּב דלֲאַּב

 .לָאמַא יװ ,רעּפַא ןרעטש ןרעטנּוא ןּופ ױזַא טשינ ןיוש טקוק

 ףעייפ ןּוּפ ןעמונעגסיױױַא לגניי-ףליהעג סָאד טָאה לייוורעד
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 רעד ןּוא ,קע ןייא ןיא ןעוועג טילגײגנָא זיא .סָאװ ,ןזייא קיטש סד

 עּבַאטש רעד ןיפ ,עלדַאװַאק רעד ףיוא טרַאּפשעגנָא סע טָאה לַאװָאק

 עכלעוו ןּופ ,טעכאטש רעגרעזייא ַאזַא ןרעוו טכַאמעג טפראדעג טָאה

 לגייטש ַא ןּופ םרָאפ רעד ןיא טלעטשעגנעמַאזּוצ ךעלטנייוועג ןרעוו סע

 ןביוהעגפיוא וע טָאה ךָאנרעד ,ןגיוּבעגסױא קידכעלייק ןוויוא ,סענַאטלַא

 םעד ןיא םיא טימ ןקַאה ןּבױהעגנָא ןוא רעמַאה ןטיורג ךעלקערש ַא

 יַאק רעד ףיוא יז קידנעיירדרעּביא ,עּבַאטש רעד ןּופ קע ןטילגעגנַא

 יֹוצ ןֹוא טייז רעטייװצ רעד ףיוא לָאמַא ,רעד ףיוא לָאמַא ,עלדַאװ

 ַא ןעועג זיא סע ,םרָאפ ערעדנַא ןַא ץלַא לָאמַא סָאװ ריא קידנעּבעג

 ערעכיז ,עלענש יד רעטנּוא ,ךיז טאה :זייא סָאד יװ ,ןקוק וצ גֹונעּת

 'עגנָא ןייוכעלסיב ןּוא טקידכעלײקרַאפ ,ןגיוּבעג ,רעמַאה ןּופ ּפעלק

 סָאד יװ טקנופ ,םּולּב ַא ןּופ טַאלּב ןטלציּפשעג ַא ןּופ םרָאפ יד ןעמּוג

 סָאװ ,גייט ךייוו ַא רָאנ ,עּבַאטש עטראה ןייק ןעװעג טשינרָאג טלָאװ

 ,רָאנ ךיז טסּולג ריא יװ ,ױזַא טגַאה ַא ךרוד ןטענקעג טרעװ

 סעּפע טימ ןדנוא ףױא טקוקעג ןוז רעד טָאה לייוװרעד ןּוא

 :ןגאז טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,ץלָאטש ַא

 !ץלַא ןעק עטַאט ןיימ סָאװ .,רָאנ טעז --

 טָאה -- טגָאזעג לַאװַאק רעד ךעלדנע טָאה -- !סָאװ ,ונ --

 ?ןזייא טדימש ןעמ יװ ,ןעזעג לרוחּב ענייפ סָאד ןיוש

 .סיוא דניצַא טָאה עכלעװו ,עּבַאטש יד ןזיוועג רימ טָאה ןוא

 ןיא יז קידנ:גײלקעװַא ןּוא .ּפוקסיב ַא ןּופ ןקעטש ַא יװ ,ןעזעג

 ,רעייפ ןיא עטייווצ ַא טקורעגנײרַא דלַאּב רע טָאה ,טייז רעד

 ןימ םעד ףױא טָאה -- !עטסעפ ַא !טעּברַא ענייש ַא --

 ןעמּונעג עקַאט ךייא ריא טָאה -- :ןבעגעגוצ ןּוא ,טגָאזעג עטַאט

 יא ּוצ קשח ןעמּוקַאּב קירוצ ?טעּברַא רעד ּוצ קירּוצ

 שידנשיװּפָא ,טרעפנעעג לַאװָאק רעד טָאה -- !קירוצ --

 .טסיײוװ ןּוא -- .עגר ַא ךיז קידנעּורּפָא ןּוא םינּפ ןּופ סייוש םעד

 {ןבעגעגקירּוצ קשח םעד רימ טָאהס רעװ ,רעה רעּביל ,ריא
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 .טשינרַאג ןּופ טסייװ רע ּיװ ,טכַאמעג ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 .עג לַאװָאק רעד טָאה -- לגנִיי עכעלטנערָא עקיזַאד סָאד --

 ,דגיק עטּוג עקיזָאד סָאד ,ןּוז ןפיוא רעגניפ ןטימ קידנזײװנָא ;טגָאז

 דֹובּכ םעד טעװעטַארעג ןּוא ןענרעל םּוצ ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ

 ךס ַא ָאד זיא סָאװ ,.. ,רעטָאפ רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,רעטָאפ ןייז ןּופ

 טנּוה ַא יװ ןּוז םעד ןּוא טרוּכישעג ןקנעש עלַא ןיא טָאה ,ןדער ּוצ

 ...ןעזרעד לַאדעמ סעד ּבָאה'כ ןעוו ,טשרע ,טלדנַאהַאּב

 ןוא ,ץכעײּפש סָאד ןעגנלישעגּפַארַא ,טקַאהעגּפָא רע טָאה ַאד

 ךיז טלָאװ רע יװ ,ןּוטעג רעטיצ ַא ןּבָאה סעסנַאװ עסיורג ענייז

 מּוצ טיירדעגסיוא דלַאּב ךיז טָאה רע רָאנ .ןענייוו ןּופ ןטלַאהעגנייא

 | :טגָאזעג קידגסַאּפש ןּוא לגנוי

 !רעהא רָאנ םוק רעקישטנײלק ָאד רעהַא רָאנ םּוק רעּבָא --
 ! ךַאד ןפיוא לעּבּורװ ַא ןּופ רעסערג טְשינ ,שטנעמ רעסיורג ּוד ,ָאד

 !ןּוט קּוק ַא םענייד עלעּבָאנש ןקיזָאד םעד ףיוא רָאנ ךימ זָאל

 .עג ּפַאכ א םיא טָאה לַאװַאק רעד ,ןפַאלעגּוצ זיא לגניי סָאד

 רעד ףיוא ךיז רַאפ טלעטשעגרעדינַא ךיילג ןּוא טפלעה רעד ןיא ןּוט

 - ,עלדַאװַאק
 לסיּב ַא ּבייר ,ױזַא ָאי זיא'ס זַא -- טגָאזעג רע טָאה -- ונ --

 ,םענייד ןטַאט ןסּואימ ןקיזָאד םעד ףוצרּפ סָאד סיוא

 סָאד ןשּוק טימ ןטישַאּב וצ ןּבױהעגנָא טָאה ישַאקערּפ ןּוא

 רע זיא םּווַא עקײװ ַא ןיא ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןּופ םינּפ עצרַאװש

 .טסירעגסיוא ןצנַאגניא ןעוועג ךיוא ןיײלַא

 ןוא טגָאזועג לאװָאק רעד סלָאמַאד טָאה -- !ױזַא טּוג --

 ,דרע רעד ףוא לגנִיי סָאד טלעטשעגּפָארַא

 טימ טָאה -- !ישַאקערּפ ,טכערעג טנעז ריא !ױזַא טּױג --

 | ,עטַאט ןיימ ןפורעגסיוא דיירפ

 רימ ןעגייז ,ןּוז ןייז טימ ןּוא לַאװַאק ןטימ ךיז קידנענעגעזעג

 .עינשזוק ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא
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 רענײלק רעד טגָאיעגנָא ךימ טָאה לעװש רעד ףיוא ןיוש

 יעגניײרַא רימ ןּוא "!קידלּושטנַא , ןייז ןּוטעג שטּפעש ַא ,ישַאקערפ

 קיצרַאה םיִא ּבָאה ךיא .סעקעװשט לקעפ א ענעשעק ןיא טגייל

 בוט-םֹוי געט עטצעל יד ןעמּוק לָאז רע ,ןטעּברַאפ ןּוא טקנַאדעג

 ,גּוצ-לַאװַאנרַאק םעד רעטסנעפ רעזדנּוא ךרוד ןעז

 טצ

 ט

 -ַאֿפ ןיימ טָאה ,סָאג רעד ףיוא ןעוועג ןיוש ןענייז רימ ןעוו

 :טגָאזעג רעט

 רָאנ !סניימ לגבי ,לדנאּב ןייד טקנעשעג םיא טסָאה ּוד --

 ןּופ ּוליפַא רָאנ ,ןזייא ןופ רָאנ טשינ ןעוועג טלָאװ לדנַאב סָאד ןעוו

 ןעװעג תהנתמ עניילק ּוצ ַא ךָאנ ךיוא סע טלָאװ ,לרעּפ ןּוא דלָאג

 .יל ןוא ןדייל ןייז טימ טָאה סָאװ ,דגיק ןקילייה ןקיזָאד םעד רַאפ

 | רעטָאפ ןייז ןּופ ץרַאה סָאד טרעדנעעגרעּביא ױזַא עַּב
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 לצַאיַאּפ סָאד

 ,ןט:20 םעד ,קיטנָאמ

 ,רעדירעג-לאוַאנרַאק םעד ןופ שזַא טכַאק טָאטש עצנאג יד

 עלַא ףיוא ,בֹוט-םֹוי געט עטצעל יד ןיוש ךיז ןרעטנעגרעד סע לייוװ

 ןוא ;רעפראװ-סעלַאּב ,רעייגקירטש ןּופ ןדיוּב ןעייטש רעצעלּפ

 -לעוו ןיא ,טנַאװיײל ןּופ דיֹוּב ַא ךיוא טייטש רעטסנעפ ערעזדנּוא ראפ

 ןּופ טמַאשלעזעגיקריצ עניילק ַא ןעגנולעטשרַאפ עריא טיג סע רעכ

 זיא קריצ רעד .דרעפ ףניפ רָאנ ןצנַאגניא טגָאמרַאפ סָאװ ,עיצענעוו

 ןיא ,ןגעװ עטכַאמרַאפ יירד ןעייטש םיא ןּבעל ןּוא ,ץַאלּפ ןטימ ןיא

 יז עכלעװ ןיא ןּוא רעּביא ךיז ןּוט רעייגקירטש יד עכלעוו

 יףעדער ףיוא ךעלוײה ירד יװ טקנוּפ סיוא ןעז ייז ,ךיוא ןפָאלש
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 טימ ,ךיר ַא רדסּכ טײג סע ןכלעװ ןּופ ,לדנעמיוק ַא טימ סעדעי

 -ירט ,ןטייװצ םעד ןּוא לרעטסנעפ ןייא ןשיװצ ןּוא ;ךעלרעטסנעפ

 א ָאד טרָאד זיא'ס ,ךעלעדיילק עשירעדניק קירטש ףיוא ךיז ןענעק

 .קירטש ןפיוא טגנַאט ןּוא ,טכָאק ןּוא ,דניק ַא טגייז עכלעוו ,יורפ

 טרָאד לצנעט ַא : ןדערּוצּפָא גנירג ךיז זיא'ס םירָאװ ! ןשטנעמ עמירָא

 רַאפ גנּוקידיײלַאּב ַא יװ סעּפע ךָאנ טגנילק סע ןּוא !קירטש ַא ףיוא

 ןלייװראפ ,טיורּב רעייז ףיוא ךעלרע ךָאד ןענידרַאפ יז ןּוא ; ייז

 ,רעװש רעייז ןטעּברַא ןּוא םֵלֹוע םעד

 רעד ןיא ןגעװ יד ןּופ לָאמ עלַא יז ןפיול גָאט ןצנַאג ַא

 .ךּפַאכ ,טלעק ַאזַא ףױא ,ןטָאקירט ענעגױצעגנָא ןיא ןײרַא דיוּב

 *רעדינַא טשינ ךיז ּוליִפַא ,ןירַא ליומ ןיא דניושעג ףיוא סעּפע

 טשינ ןּוא ; רעטייװצ רעד ןּוא גנּולעטשרָאפ ןייא ןשיווצ קידנצעז

 .רַאטש ַא ,לּופ זיא קריצ רעד ןעװ אקווד ,ךָאנ ךיז טכַאמ לָאמנייא

 טשעל ,טנעװ ענעטנווייל יד טימ טפרַאװ סָאװ ,טניװ-םרּוטש רעק

 ןזּומ ייז ! גנירעה רעשידנעלָאה טנגעזעג ייז -- ןּוא טכיל סָאד סיוא

 זיא'ס יװ ןגרָאמ ףיוא ידּכ ,טכַאנַאּב ןטעּברַא ןּוא טלעג סָאד ןּבעגּפָא !

 ,ךעלגניי ייװצ ךיז טימ ןּבָאה ייז ."עדּוּב , יד ןטכעררַאפ ּוצ רעדיו

 ףופ ןרענעלק םעד טנעקרעד טָאה עטַאט ןיימ ,ךיוא ןטעּברַא עכלעוו

 םעד זיא סָאד םירָאװ ,ץַאלּפ ןרעּביא ןעגנַאגעגײּברַאפ זיא רע ,ייז

 ַא רַאפ ןּבָאה רימ ןכלעװ ,רעּבלעז רעד ,לדניז א סרעמיטנגייא:קריצ

 ףיוא ןטירעג זיא רע ּוװ ,ץַאלּפ-לעּונַאמע-.רָאטקיװ ןפיוא ןעזעג ןרָאי

 רָאי טכַא רשפא טלַא ןיוש זיא רע ; ןסקַאװעגפיוא זיא רע .דרעפ ַא

 ,סלקנוט ַא ,םינּפ קיטכעלייק א טָאה רע ,לגניי ןייש ַא רעייז זיא ןּוא

 ןצרַאװש ןרעטנוא ןּופ םיא ךיז ןלַאפעצ עכלעוו ,ןקַאל ּפָאק ןצרַאװש א

 ,רעפא לשולעּפַאק

 ףסײװ ַאזַא ןיא סעּפע ,ץַאיַאּפ ַא רַאפ רע זיא ןּוטעגרעּביא

 .ןּופ רע סָאה ךעלעכיש ןּוא ,לּברַא טימ ,קַאז ןטיינעגסיוא-ץרַאװש
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 ,רע טלעפצג ןעמעלַא ,סָאד זיא לדש תמא ןַא ,עסייוו ךיוא ,טנווייל

 ,טקיטפצשַאּב סעּפע טימ רע זיא קידנעטש

 אפ "עסיורג ַא ןיא טליהעגנייא ,רע טגנערב ירפרעדניא

 .רעד ; ןיירא לויה ןרעצליה רעייז ןיא לגירק ַא ןיא ךלימ ,עליישט

 .לָאטכעפ רעד אה עיזימער רעד ּוצ דרעפ יד ךָאנ רע טפיול ךָאנ

 זַא ןוא ,סרעייז דניק עטסגנַיי סָאד רע טעטשטנַאינ ךָאנרעד ;סָאג

 ,ןפײר יד ןעמַאווצ רע טגָארט ,םיא ַאֹּב ּוצ סע טמענ רעטומ יד

 ,רעייפ ַא ןַא טגײל ,ןגעװ יד טצוּפ ;קירטש ,סעלזַאק ,ךעלגנערד

 ןיימ .רעטּומ רעד ןבעל רע טגנערּברַאפ טּונימ עיירפ עדעי ןּוא

  וגעװ לָאמ עלַא טדער ןּוא רעטסנעפ ןכרוד ךָאנ םיא טקּוק עטַאט

 ןשטנעמ עכעלטנױַא רעייז ןייז ּוצ סיוא ןעז עכלעוו ,ןרעטלע ענייז

 ,ןּבָאה ּוצ ביל רעייז םיא ןּוא

 זיא סע .טנװַא ןיא ןײרַא קריצ ןיא ןעגנַאגעג ןענייז רימ

 סָאד רעּבַא ,קידייל טעמּכ ןעװעג ךָאנ זיא דיוּב יד ,טלַאק ןעוועג

 עניילק עקיזַאד יד וליּפַא זַא ,טזַאלרעד טשינ טָאה לצַאיאּפ עניילק

 .עגרעסיוא טכַאמעג טָאה רע ,ןלייוװגנַאל ךיז לָאז רעיושּוצ לָאצ

 ןעגנַאהעגכָאנ ךיז ,ּפָאק ןפיוא טלעטשעג ךיז ,סעקלעשזָאק עכעלטנייוו

 יד קידנטלַאה ,טנעה יד ףיוא ןעגנַאגעג ,ןעלדנייוו יד ַאּב דרעפ יד

 .עג ,ןעגנּוזעג ,ץילּב ַא יװ ןגָארטעגמּורַא ךיז ,טפול רעד ןיא סיפ

 ןלעקנוש טענייש ןקיוָאד םעד טימ ,עֶלַא ךיז טימ טלייוועג ,טכַאל

 עטיור ַא ןגָארטעג טָאה רעכלעװ ,רעטָאפ ןייז ןּוא ; םענייז למינּפ

 .ציּפש ַא ןּוא סעװעלַאכ טימ לוויטש ,ןזיוה ענרעדעל עסייוו ,עקטרּוק

 זיא רָאנ ,לצַאיַאּפ ןפיוא טקוקעג ךיוא ןיילַא טָאה ,טנאה ןיא טּור

 ,קיטעמוא רעייז ןעוועג

 וצ ןיא סע ןעװ ןּוא ,ןרָאװעג קיטעמּוא ךיוא זיא עטַאט ןיימ

 טָאה ,רעלָאמ ַא זיא רעכלעז .סילעד רעה רעד ןעמּוקעגּוצ זדנּוא

 ;טגָאזעג ױזַא םיא רע
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 ןּוא טעּברַא רעד ַאּב תֹוחֹוּכ יד ןָא ןרעװ ,ןשטנעמ עמירָא --
 עקיטשטנגיילק סָאד ןּוא ! טײקטסוּפ ַאזַא ! ןענידרַאפ קינייװ ױזַא ןענעק
 !ייז רַאפ ןּוט סעּפע ןענעק שטָאכ ױזַא לָאז ןעמ !סּביל ַאזַא זיא

 ; טגָאזעג ןּוא טכַארטעג עליו ַא טָאה רעלָאמ רעד

 רעד ןיא ,טסנעק ּוד יװ ,סטּוג סעּפע ייז ןגעו ןָא ּביירש --
 ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא . ,לצַאיַאּפ ןּופ ןכַאז ענייש עלא לייצרעד ,גנּוטייצ
 ףיז ןלעװ ןשטנעמ ןּוא ,עלַא ךָאד ןעגעייל גנוטייצ יד .לדליּב ןייז
 | | ןּבױלקנעמַאזּוצ ָאד לָאמנייא שטָאכ

 ןּבירשעגנָא טָאה עטַאט ןיימ ,ןּוטעג עקאט יז ןּבָאה ױזַא ןּוא
 ךיז טָאה סע זַא ,ןייש ױזַא ןּוא ,ןציװ ענייפ ךס ַא טימ לקיטרַא ןַא
 רָאנ ןּבָאה רימ סָאװ ,ץלַא טלייצרעד ןּוא ,ןענייוו ּוצ טסולגעג ׁשזַא
 ,ויא רעניילק רעד רעּביל ַא רַאפ סָאװ ןּוא ,רעטסנעפ ןכרּוד ןעזעג

 .םיוא טָאה רעלָאמ רעה רעד ןּוא ; ןעז ּוצ טרעװ םיא זיא סע יװ ןּוא
 גנוטייצ יד ןּוא ,ןייש ןּוא ךעלנע רעייז ,לטערטרַאּפ ןייז טנכייצעג
 ,טנװֲא ןיא תּבש טקורדעגּפָא ץלַא סָאד טָאה

 ןעמוקעג גנּולעטשרָאפ רעקידקיטנוז רעד ףיוא עקַאט ןעמ זיא
 יי ,זייוותונחמ

 -עּב םּוצ גנולעטשרָאפ יד ,, :טקּורדעג ןעוועג זיא שיפַא ןפיוא
 ,ילצַאיַאּפ ןּופ סיפענ

 ןיא רענימ עטאט רעד יװ ,ןפּורעגנָא םיא ןעמ טָאה יױזַא

 ןּבָאה ןשטנעמ ךס ַא ,טקַאּפעג ןעוועג ןיא קריצ רעד ,גנּוטײצ רעד

 .לעװ ,לצַאיַאּפ םעד יז ןזיוועג ןּוא טנַאה ןיא גנוטייצ יד ןטלַאהעג

 ךייא ןּופ ןעגנַאגעג ןּוא טכַאלעג ,םעד ןּופ ךעלקילג ןעװעג זיא רעכ

 ,ןטייווצ םּוצ רעיושוצ

 ךָאנ םיא טָאה גנוטייצ םּוש ןיק !ןלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ
 .ַאט ןיימ ,לּופ ןעוװעג זיא עסַאק יד ךיוא ןּוא ;טּבױלעג טשינ ױזַא
 טקרעמַאּב ךיא ּבָאה םוקילּבוּפ ןשיװצ ,רימ ןּבעל ןסעזעג זיא עט
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 ןּבעל ןענַאטשעג זיא קיטסַאנמיג ןּופ רערעל רעד ,עטנַאקַאּב ךס א
 רעד ,דרעפ יד טריפעגניירַא טָאה ןעמ רעכלעװ ךרּוד ,ריט רעד
 ײרַאג ןּופ גנּוריפנָא רעד רעטנּוא טנידעג ךָאנ טָאה סָאװ ,רעבלעז
 ןסעזעג ןיא ,ייר רעטייווצ רעד ןיא ,זדנוא רעּבינגעקַא ןּוא .,ןידלַא
 ןסױרג רָאג ןייז ןּכעל למינּפ ןקידכעלייק ןייז טימ ?רערעיומ טָאד

 ןוא ,ןמרָאװעג קילּב ַא רָאנ ּבָאה'כ יװ ,ןעזרעד ךימ טָאה רע ,ןטַאט
 ,עלעקטיפ-ןזָאה ַא טכַאמעג רימ רע טָאה ,גנּוסירגַאּב ןּופ ןכייצ סלַא
 ,רעיושּוצ יד טלייצעג ןּוא יּפָארַאג ןענַאטשעג זיא רעטייוו לסיּב ַא
 ןופ ןענידרַאפ ןענעק רעכַאמ-ןצנוק הרבח יד לפיו קידנענעכערַאצ
 ,טנוװָא ַאזַא

 עג ךיוא זיא ,ייר רעטשרע רעד ןיא ,ןדנּוא ןֹופ טייוו טשינ

 סעװעטַארעגּפָא סָאד טָאה סָאװ ,רעד ,יטעּבָאר רעמירָא רעד ןסעז

 יד ןשיװצ קידנטלַאה ,רעפַא סוּבינמָא ןרעטנוא ןּופ םעניילק םעד

 :עלינױַא םעד ,רעטַאפ ןייז ּוצ טעילּוטעגּוצ ,סעילּוק עדייּב ענייז ינה

 ,לסְקַא ןפיוא םיא טנאה יד ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ןַאטיּפַאק עיר

 ,ןּבױהעגנָא ךיז טָאה גנולעטשרָאפ יד

 ימיג ןפיוא ,דרעפ ןפיוא רעדנּוװ ןזיוועג טָאה לצַאיַאּפ סָאד

 רָאנ ךיז טָאד רע לָאמ לפיו ןּוא ,קירטש ןפיוא ,לרעטײל:קיטסַאנ

 .סיוא -ייז ןּבָאה ךָאנרעד ,טרידַאלּפַא עלַא דלַאּב םיא ןּבָאה ,ןזיוו-

 ןיא ןּוטעגנָא ,רעטייר ,ןטסירּביליװקע ,ןרעלגנַאשז ,ערעדנַא טנכייצעג

 רעניילק רע זַא רָאנ ,רעבליז ןּופ טעשטשילּבעג ןבָאה סָאװ ,ןטָאקיױרש

 ןּביוהעגנָא עלַא סעּפע ךיז ןּבַאה ,ענעצס רעד ףיוא ןעװעג טשינ זיא

 .יג ןופ רערעל רעד זַא ,קנילצּולּפ ךיא עזרעד ַאד ןּוא ,ןלײװגנַאל

 םעד סעּפע טעשטּפעש ,גנַאגניירא עמַאס םאַּב קידנעייטש ,קיטסַאנ:

 ןטייז עלַא ןיא םורַא ךיז טקּוק רענעי ןּוא ,קריצ ןּופ רעמיטנגיינ

 ענייז ןּוא ,טכוועג סעּפע ןצעמע טלָאװ רע יװ ,רעיושוצ יד ףןיוא

 ,זדגוא ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןבז = גוש
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 יעל רעד זַא ,ןענַאטש-ַאפ ,טקרעמַאּב סָאד טָאה עטַאט ןיימ

 םעד ןּופ רָאטיױא ןפיוא יװ ,םיא ףיוא ןָא טזייוו קיטסַאנמיג ןּופ רעד

 ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ,ןעקנַאד יד ןדיימּוצסױא ירּכ ןּוא ,לקיטרַא
 | : רימ קידנגָאז

 .סַאג רעד ףיוא ריד ףיוא ןטרַאװ לעוו'כ !קירנעה ,ביילּב --|

 .טקידנעעג טַאהעג ןיוש ךיז טָאה גנולעטשרָאפ יד םירָאװ

 ןּוטעג עשטּפעש ַא טָאה רעטָאפ רעד ןכלעװ ,לצַאיַאּפ סָאד רעּבָא

 ףיוא טָאה רע ,ןטערטעגסיױרַא לָאמַאכָאנ דלַאּב זיא ,,ןיירא רעוא ןיא

 ןייז ןּוא עזַאּפ ןייז לָאמ ריפ ןטיּבעגרעּביא דרעפ ןקידנריּפָאלַאג ַא

 רעדיוו ָאד ,סָארטַאמ סלַא ָאד ,רעגליּפ סלַא ָאד ,ךיז קידנזייװ ,ןּוטנָא

 ,רימ רַאפ ןגיולפעג ײּברַאפ זיא רע לָאמ ליפיוו ןּוא טַאּבַארקַא סלַא

 ,רימ ףיוא טקּוקעג ץלַא רע טָאה

 ןּביױוהעגנָא רע טָאה ,דרעפ ןּופ ןעגנּורּפשעגּפַארַא זיא רע ןעוו

 :עּפַאק-ץַאיַאּפ ןקיציּפש ןייז טימ קריצ םעד קידכעלייק ןײגוצנורַא

 סעדלָאס ןפרָאװעג םיא טָאה םוקילּבוּפ סָאד ןּוא ,טגַאה ןיא לשול

 ,ךעלרעקוצ  ןּוא

 רעּבָא ,סעדלַאס ייװצ טײרגעגנָא ןטלַאהעג ךיוא ּבָאה ךיא

 טקורעגּפָא רע טָאה ,ןּוטעג קילּב .ַא ,רימ ּוצ ןעמוקעגּוצ זיא רע ןעוו

 ױימ זיא סָאד ,רעטײװ טירט ַא טכַאמעג ןּוא ךיז ּוּג שולעּפַאק ןייז

 טדיימ ,טכַארטעג רימ ךיא ּבָאה ,עשזסָאװרַאפ ,ןעוועג םענעגנָאמּוא

 לײװרעד ךיז טָאה גנולעטשרָאפ יד ןוא ?ךימ סיוא טקנוּפ רע

 ,טקידנעעג

 עלַא ןּוא ,םוקילּבוּפ .םעד טקנַאדעג טָאה ףעמיטנגייא רעד

 ,גנַאגסױרַא םּוצ ןּפּוטש ךיז ןּבױהעגנָא ןּוא ןענַאטשעגּפיוא ןענייז

 ןיפ טגָאנ ןענופעג ןיוש ךימ ךיא ּבָאה ,םּוקילּבּוּפ ןּופ טּפעלשעגטימ

 ,טנַאה רעד ַאב ןוטעג ריר ַא רעצעמע ךימ טָאה'ס ןעוו ,ריט רעד

 םעד טימ לצַאיַאּפ סײד טָאה סָאד ,טיירדעגסיוא ךימ ּבָאה'כ
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 יעג ןקנ7 עצראװש עקיזָאד יד טימ ,םענייז למינּפ ןּביל ןקיזָאד
 יַד ,ךעלרעקוצ טימ ףןעלטנעה עלּופ קידנטלַאה ,רימ ּוצ טלכיימש
 ,ןענַאטשרַאפ ךיא ּבָאה סלָאמ

 .רעקוצ גקיזאד יד ץַאיאּפ ןופ ןעמונעגּוצ טשינ ּוטסלָאװ יצ --

 לךעל

 ;טקערטשצגסיוא יד ןּופ ןּוא ,ּפָאק ןטימ ןּוטעג לקָאש ַא ּבָאה'כ
 ,ריפ יצ ,יירד ןעמּונעג ךעלטנעה

 ,..שיק ַא גָאלוצ סלַא ךָאנ עשז:טצנ ,ּונ --

 וצ ןגױבעגוצ ןּוא טגָאזעג םיא ךיא ּבָאה -- !ייווצ יג --

 ,םינּפ ןיימ םיא

 ןּפל טכרימירג יד לֹּבֹױֲא ןטימ טשיװעגּפָא ךיז טָאה רע

 קידנקירדּפָא ןוא ,זדלַאה םעד םּורַא םערָא ןטימ ךימ ןעמונעגמּורַא

 :טגָאזעג רע טָאה ,ןקַאּב עניימ ףיוא שוק עכיוה יײװצ

 !ןטַאט ןייד ןטייווצ םעד ןּוא ריד םענייא --

 9 9 א 3 4 4 9 8 5 6 ר

 ,לַאװַאנרַאק ןּופ גָאט רעטצעל רעד

 ,ןט2 םעד ,קיטטניד

 ַא רעייז גוצ:ןקסאמ ןּופ טייצ רעד ןיא ןעזעג רימ ןּבָאה טנייה
 .עג טָאה סע רעּבָא ,טּוג טקידנעעג ךיז טָאה יז .ענעצס עקירעיורט
 ,קילגמּוא סיורג ַא ןעשעג טנעק

 .יא רעכלעוו ,(ָאלראק ןַאס) לָארַאק ןקילײה ןּופ ץַאלּפ ןפיוא

 'ױא עלעג ,עסײװ ,ץנערק:ןעמולּב טימ טריצעגסיוא ןצנַאגניא ןעועג

 ןּבָאהס -- ןשטנעמ םלֹוע רעסיורג ַא ןּבילקעגפיונּוצ ךיז טָאה ,עטיור
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 רעד ןיא רענעפ טימ עגעגנָאהַאּב ,ןגעװו עטעדלָאנַאּב ןגיוצעגכרּוד

 טימ עלּופ ךעלפיש ,ךעלרעטַאעט ,ךעלטעשטעמ-אדדּוּב ןּופ םרָאפ

 .סעקשּוטסַאּפ ןּוא ןסָארטַאנ ,רעכעק ,רעטיר ,ךעלדנזַאלּב עכלעזַא
 .סָאװ ףיוא טסּוװעג טשינ טָאה ןעמ זַא .גנושימעצ ַאזא ,גנַארדעג ַאזַא

 ..לקעלג ,רענרעה ,ןטײמּורט יד ןּופ םרַאיל רעד ןּוא ; ןקוק ּוצ רעלרפ
 יד ףיוא סעקסַאמ יד ,ןסירעצ ןרעיוא יד טּושּפ טָאה ןקיוּפ ,ךעלעקייּפ

 . זענייז סָאװ ,יד טעּפעשטראפ קידנעגניז ןּוא קידנעגני-ּפש ןּבָאה ןגעוו

 זּוא ,רעטסנעפ יד ןּופ טקּוקעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןּוא סיפּוצ ןעגנַאגעג

 :געיירש ,רעזדלעה ערעייז טניושעג טשינ ךיוא ןּבָאה רעדיװ ענעי

 .,ךעלרעקוצ ןּוא ןצנַארעמָאּפ טימ קירּוצ יז קידנפרַאװַאּב ןּוא קיד

 וװ ,םֵלֹוע ןטקַאּפעגנעמַאזוצ םעד ךָאנ ןּוא רעדיװ ןגעװ יד ךָאנ

 ינעייוו ןעזעג ךיז ןּבָאה ,ןכיירגרעד גיוא ןטימ טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ

 . יעפיטּוה ענעזָאלּבעצ ,סעקסַאק עקידנעשטשילּב ,ךעלעדנעפ עקיד

 ."ועגרעסיוא ,סעקּפּוק עסיורג ךעלקערש ,ןעמלעה ענעריּפַאּפ ,ןרעד

 ףעלעטיה עטיור ,ןטיימּורט ,ןרעװעג עסיורג רעייהעגמּוא עכעלטנייוו

 ןשּולעּפַאק ,ןשטּנעמ יװ סיפ ףיוא עקידנעייג ,רעשעלפ ערעייהעגמּוא

 ,םיעגּושמ יװ ןעזעגסיוא ןּבָאה עלַא ןּוא ,ךעלעקעלג טימ

 : ורָאפעג זיא ,ץַאלּפ פיוא ןעמּוקעגנַא זיא ןגָאװ רעזדנּוא ןעוו

 נָאװ ,דרעפ ריפ טימ טנַאּפשעג . ,ןגָאװ רעלּופטכַאיּפ ַא זדנוא ןגעק ַא

 - .זמעלנטסיק סעדנַאלריג ןיא ןצנַאגניא .ןעקנוטעגנייא ןעוועג ןענייז

 ןרעה קילדנעצ עכעלטע ןענּופעג ךיז ןּבָאה ןגָאװ ןפיוא ,ןזיור
 ףיוה ןשיזיוצנַארּפ ןּופ ליטס ןטיול רעטעטש ןיא ענעוטעגרעּביא

 נעמַאזּוצ ןשולעּפַאק יד ,ןקּורַאּפ עסייוו ןיא ,ןגייצנדנייז ערעייט ןיא

 ?טניּב ַא טימ ,טייז רעד אּב דרעוװש ַא טימ ,םעֶרָא ןרעטנּוא טגיילעג

 .רעדנּוװ -- טסּורּב רעד ףיוא סעקנערָאק ןּופ דמעהרָאפ ןּוא סעגנעטס

  טיזיוצנַארּפ ַא רָאכ א ןיא ןעגנּוזעג ןּבָאה ןרעה עקיזָאד יד ! ןייש

 עג יז טָאה סָאװ ,םּוקילּבּוּפ םעד ךעלרעקּוצ ןפרָאװעג ןּוא לדיל

 | - ,"טאוויו, ןגירשעג ןּוא ?ָאװַארּב , טּפַאלק



 ןּביוהעגפיוא שטנעמ ַא סעּפע זדנוא ןּופ סקניל טָאה קגילצולּפ = |

 :יּפ ַא ,רָאי סקעז רעדָא ,ףניפ ןּופ עלעדיימ ןיילק ַא םלֹוע ןרעּביא
 טימ טרעטיצעג ןּוא טנייװעג ךעלקערש טָאה סָאװ ,ךעּבענ סעלעצ

 ןסירעגכרּוד ךיז טָאה שטנעמ רעד ,עיסלּוװנַאק ןיא יװ ,ךעלטנעה יד

 יז ןּופ רענייא ןעוו ןּוא ,ןרעה עקיזָאד יד ןּופ ןגָאװ םּוצ עלַא ךרוד

 ענימ ,טמענ -- :ןפּורעגסױא ךיוה רע טָאה ,ןגױּבעגנָא ךיז טָאה

 ןיא רעטּומ יד ןריֹוװעגנָא טָאה יז !עלעדיײמ עקיזָאד סָאד ,ןרעה/

 ץעגרע ָאד ןּומ רעטּומ יד ,טנעה יד ףיוא ףיוא יז טבייה ,ןומה

 !ָאטשינ זיא הצע ערעדנַא ןייק ,ןעזרעד יז טעװ ,ןייז טנָאג

 יד ,טנעה יד ףיוא עניילק יד ןעמונעג יז ןּופ רענייא טָאה
 ףיז טָאה דניק סָאד ןּוא ,ןעגניז ּוצ טרעהעגפיוא ןּבָאה עקירעּביא
 סיפ ןּוא טנעה יד טימ קידנפרַאװ ,תולוק עדנעיירשלמיה טימ ןסירעג
 רעד ןּוא ,עקסַאמ יד ןעמּונעגּפַארַא טָאה רעה רעד ,טפול רעד ןיא !

 ,רעטייוו ךעלעמַאּפ טקּורעג ךיז טָאה ןגָאװ

 סעּפע ץַאלּפ טייז רעקידרעּבינגעק רעד ףיוא טָאה לייוװרעד
 ןכרּוד ןסירעגכרּוד ךיז קילּב ןטשימעצ-בלַאה ַא טיט יורפ עמירָא ןַא
 ךעלקערש ַא טימ קידנעיירש ,סנגיוּבנלע ןּוא ןטסיופ יד טימ ןֹומה
 ! ןריולרַאפ דניק ַא ּבָאה'כ ! עלעינַאמ ! עלעינַאמ !עלעינַאמ -- :לֹוק

 ..!ןטערטעצ ,.!טשטעוװקרעד ,.!טּפַאכעגּוצ דניק ַא רימ טָאה ןעמ

 קידנרעװ ,ןגירשעג טּונימ עכעלטע רדסּכ ױזַא ןיוש טָאה יז

 טלַאװג טימ טלָאװעג ךיז טָאה יז ןכלעװ ךרּוד ,ןֹומה ןּופ טּפּוטשעג

 ,ןסיירכרּוד

 ןטלַאהעג יװַא ץלַא ןגָאװ ןפיוא רעה רעד טָאה לייוורעד
 .ָאק ןּוא סעגנעטס יד ּוצ יז קידנעילוטּוצ ,עניילק יד טנעה יד ףיוא
 רע ,רעטּומ יד קידנכּוז קילּב ןטימ ןּוא טסּורּב רעד ףיוא סעקנער
 טָאה סעכלעוו ,עלעדיימ סָאד ןקיורַאּב וצ טימַאּב טסיזמּוא ךיז טָאה

 :רעה סָאד יװ ,ןגירשעג ,םינּפ סָאד טנעה יד טימ ךיז קידנקעדּוצ
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 ןּבָאה .ןגָאװ ןפיוא ערעדנַא ...ןצַאלּפ ַאּב ןטלַאהעג סע טלָאװ עלעצ;

 -וצ ץלַא טָאה יז רעּבָא ,ןצנַארעמָאּפ ןּוא ךעלרעקוצ ןּבעגעג ריא?

 ,ןרָאװעג רעקִיּורמּוא ןּוא ןקָארשעג ךיז רעמ ץלַא ,ןפרַאװעגקיד

 טָאה -- !דניק ןקיזָאד םעד ןּופ רעטּומ יד טכּוז ! ןשטנעמ --
 | / גירשעג רעה רעד:

 יד ,סקניל ָאד ,סטכער ָאד טדנעװעג ךיז ןּבָאה ּפעק עלַא

 ךללדנע ,ץעגרע ןיא ןעזעג טשינ ןגעװטסעדנּופ ןעמ טָאה רעטומ-

 יד ךיז ,ץַאלּפ ןיא ןײרַא טלַאפ סַאג עשימיור יד ּוװ ,טרָאד טָאה

 .גײק !ךַא ,ןגָאװ םּוצ יירשעג ַא טימ ןוטעג ףרָאװ ַא יורפ עקיזָאד

 ! ןסעגרַאפ טשינ יז ךיא לעװ לָאמ-

 ,שינעפעטשַאּב ךעלשטנעמ ןייק ףיוא ךעלנע ןעוועג טשינ זיא יִז

 סָאד ,טמורקרַאפ םינּפ סָאד ,טרעּבױשעצ ,טזָאלעצ רַאה יד

 סָאװ ,גנוגערפיוא ןּוא דיירפ ןּופ יירשעג סָאד ןּוא ,ןסירעצ ןוטנַא;

 ַא ףו רעדייא היח ַא ןּופ םּורּב ןפױא ךעלנע ןעוועג רעכיג זיא-

 יד ןגיצעגסיוא יז טָאה םּורּב ןקיזָאד םעד טימ ,לֹוק ךצלשטנעמ-

 ,לגענ יװ ,רעגניפ יד קידנעמּורקסיוא ,טנעה-
 ,טלעטשעג ךיז טָאה ןגָאװ רעד

 ,טגָאזעג רעה רעד טָאה -- !עניילק רעיא ריא טָאה ָאד --

 טָאה יורפ יד ,רעטּומ רעד טגנַאלרעד יז ןּוא עלעדיימ סָאד טשוקעג-

 :יילק רעד ןופ סנייא רָאנ ,ענעגּושמ ַא יװ ,דניק סָאד ןוטעג ּפַאכ א

 ןרעטנַאלּפסױרַא טנעקעג טשינ עלײװ ַא ךיז טָאה ךעלטנעה סרענ;

 -געמענּפָארַא ,רעכלעוו ,רעה ןּופ סעקנערָאק ןּוא ךעלעגנעטס יד ןּופ

 -נילפ א טימ םיא ןע טָאה ,גניר םענעטנַאילירּב ַא רעגניפ ןּופ קיד

 :טגָאזעג ןּוא לרעגניפ ןפיוא דניק םעד ןוטעגנָא גנוגעוװַאּב רעקיי

 ,גניּבָאלרַאפ ןייד ּוצ ןּבָאה טסעװ ! ּוטסָאה --

 יװ ןייכש ןּבילּבעג ןּוא ּפָאק םעד ןּביהעגּפיוא טָאה רעטּומ יד

 ןּפַאלק ןּבױהעגצ טָאה םּורּצ ןֹומה רעד ןּוא ,ענעגָארגעגנײא ןַא
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 :ענייז ,עקסאמ ןייז ןּוטעגנָא קירּוצ רעה רעד טָאה טלָאמַאד .ָאװַארּב

 ,לריל עשיזיוצנַארּפ סָאז טּפַאכעגרעטנּוא יינ טָאד ףיוא ןּבָאה םירבח

 ,ןטנעמסידָאלַּא ןּואו עיירשעגסיוא ןּופ טײלגַאב ,טָאה ןגָאװ רעד ןּוא

 י - ,טױעטײװרעד ךעלעמַאּפ ךיז
 += ר 9 6 9 1 4 9 8 9 8 ש יי 9 6

 ,רעדניק עדנילּב יד

 :1ט524 םעד ,קיטשרעגָאד

 יו ףיוא טקישעג טָאה רע ,קנַארק רעייז זיא רערעל רעד

 טימ ןעועג זיא רעכלעװ ,סַאלק רעטרעפ רעד ןּופ רערעל םעד טרָא

 .ליא ירע .עדנילּב רַאפ טּוטיטסניא ןיא רערעל קירּוצ טייצ ערעגנעל א

 ,םילא טעז רע זַא ,יורג זיא ןּוא רערעל עלַא ןּופ רעטסטלע רעד

 .ךָאג רע טדער ּוצרעד ןּוא ,לָאװ ןּופ קּורַאּפ א ןגָארטעג טלָאװ רע יו

 ןעגניױעג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,עמיטש ערעדנוזַאב ַאזַא טימ סעּפע

 "א רע ,דיל שילָאכנַאלעמ ןּוא קיטעמוא ךעלקערש ַא ךעלעמַאּפ

 .לָאג יא רַע יװ ,רעטנרעלעג ַא רעײז ןוא רעטּוג ַא רעייז רעּבָא

 .עימ רעליש יד ןּופ םענייא ןעזרעד ןוא סַאלק ןיא ןעמּוקעגנײרַא

 .,טגע'רפעג ןוא םיא ּוצ ןעגנַאגעגּוצ דלַאּב רע זיא ,גיוא ןדנוּבעגוצ ַא

 ,גוא םעד ףױא םיא זיא סע סָאװ

 .ףיוא קנוטכא ביג | ןגױא יד טיה ! היאר יד ,לגניי ,ןיוש ---

 .םיא יא סע זַא ,ךיז קידנסיװרעד ,טגָאזעג םיא רע טָאה -- !ײז

 ,טשיגרָאג

 :טגערפעג יסָארעד טָאה סלַאמַאד ןּוא

 .ענרעלעג טָאה רעה רעד ןַא ,רערעל רעה ,תמא סָאד זיא --

 } ךעלגניי עדגילּב
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 .ןרָאי עגנַאל ןּופ ףיולרַאפ ןיא ןּוא ,תמא ---

 :טגָאועג ליטש יסָארעד טָאה

 !יײז ןגעװ ןלייצרעד סעּפע רעה רעד זדנוא לָאז ,ָאט --

 יעג ךיז ןּוא קנַאּב רעד ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רערעל רעד

 |  ,עלעשיט ןייז ַאּב טצש

 .טגָאזעג ךיוה יטערָאק טָאה סלָאמַאד

 .סַאג-ַאציג רעד ַאּב ןיא עדנילּב רַאפ טּוטיטסניא רעד --

 ּפָאק ןעיורג ןטימ ןּוטעג לקָאש ַא טָאה רערעל רעד
 ּוד יװ ,עדנילּב ױזַא טסגָאז ּוד -- ..,עדנילּב ,. ,עדנילּב --

 רעּבָא ,.,סעּפע טרָאד יצ ,עמירָא ,עקנארק -- טגָאזעג סעּפע טסלָאװזי
 ביג !טרָאװ ןקיזָאד םעד ןּופ גנּוטײדַאּב יד טּוג ּוטסייטשראפ יש
 ?טכַארט ַא רָאצ

 טשינ ! טשינרָאג לָאמניײק ,לָאמנייק ןעז טשינ ..,דנילּב ןייז

 םעד ןּוא ןּוז יד ןעז טשינ ,טכַאנ רעד ןּופ גָאט םעד ןדיישרעטנוא;
 םעד ןּופ טשינרָאג טשינ ,ּוליפַא ןרעטלע ענעגייא יד טשינ ,למיה-|

 ןייז .ןּפַאטנָא ןענעק רימ סָאװ ,םּורַא זדנּוא טלגניר .סָאװ ,םעלַא

 רעד ןיא ןּבָארגַאּב יװ ןּוא שינרעטסניפ רעקיּבייא ןַא ןיא ןעקניזרַאפ- -
 ,ןּוט טכַארט ַא ןּוא ןגיוא יד ןּכַאמרַאפ עגר ַא ףיוא טווּורּפ- ,דרצ
 טשינ ןעד ריא טליפ יצ !קידנעטש ףיוא ןּביילּב ריא טעװ ױזַא זאק

 זיא סע ןא ,טשינ ןעד ךיא ךיז טכַאד יצ ?המיא עכעלקערש ַא;

 ּוצ ךלַאּב ןּבײהנָא טעװ יא זַא ,ןטלַאהּוצסױא ױזַא ךעלגעמ/ טשיצ -

 . ,.ןּברַאטש ןּוא ןרעװ עגּושמ טעװ ריא זַא ,ןעיירש

 טעוו'ס ךייא ןּופ רעװ ,רעדניק עּביל עניימ ,ןגעווטסעדנּופ ןּוא
 רעד ןיא ,עדנילב ןּופ טוטיטסניא ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןייגנייראמ
 ןליּפש ךעּבענ עקנעמירָא עקיזָאד יד יװ ,ןרעה ןּוא ,עזָאּפ ןּופ .טייצ:
 טצו'ס רעװ ; ןאל ןּוא ךיוה ןדער יז יװ ;ןטיילפ ףיוא ,ןעלדיפ ףיוא-
 טימ ּפָארַא ןפיול ןּוא ןגיטש יד ףיוא ףורַא ןפיול ייז יװ ,ןעו רעד

: 
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 רעּביא םּורַא ךיז ןעיירד יז טייקיירפ ַא -ַאפ סָאװ טימ ,טירט עלענש
 :טשינ לָאמנייק טלָאװ רעד ,ןרעמיצּפָאלש יד רעּביא ,ןרָאדירָאק יד
 :ןיא עקַאט ןענייז יז יװ ,ךעלקילגמּוא ױזַא ןענייז ייז זַא ,טגָאזעג
 .ןתמא רעד

 ,ןקּוקּוצ טיוג יז ּוצ רָאנ ךיז ףרַאד ןעמ

 .פקירעי ןעצּביז ןוא ןעצכעז ךעלגני ָאד טרָאד ןענייז סע

 "טלָאװיס יװ ,קיל:מּוא רעייז ןגָארט עכלעװ ,עכעליירפ ןּוא עקרַאטש

 ןיפ רעּבַא ;טייקשידלעה ַא טימ יװ ,אּברדַא ,טױַאעג טשינרַאג יז

 ,,ןעז ּוצ זיא רעמינּפ ערעייז ףיוא קורדסיוא ןדליװ ןּוא ןרעטיּב םעד

 .עג ךיז טימ ןּבַאה ייז לפיוו ,ןדִיילנָא טזּומעג ךיז ןּבָאה ייז לפיוו

 ,קילגמּוא רעייז טימ טכַאמעג םֹולש ןּבָאה ייז זיּב ,טפמעק

 .ףעּביא ,רעמינּפ עקיור ןּוא עכיילּב טימ לייט ךיוא ָאד ןענייז סע

 -אזַא ךַאנ ּוצרעד ןּוא שּואי רעכעלקערש ַא ןסָאגעגסױא זיא סע עכלעוו

 .ןענייוואּב ייז יו ,ןייטשרַאפ ּוצ טכייל זיא'ס זַא ,טעמּוא רעדנריד

 .עלעקניוו םענעטלַאהַאּב א ןיא ץעגרע לָאמנייא טשינ ךָאנ ךיל

 "עקיזָאד יד ןּופ ךס ַא :טכַארט ַא רָאנ טיג !עניימ רעדניק ,ךַא

 ךיא ,קנילצּולּפ טעמכ ןגיוא ערעייז ןריוװעגנַא ןּבָאה עכעלקילגמּוא

 ןרָאװעג דנילג ןענייז רעדיװ ערעדנַא ; געט עכעלטע ןופ ףיולרַאפ

 ןסעיצַארעּפָא עכעלקערש ענעדיײשרַאפ ךַאנ ,ןייּפ ןרַאי ךס א ךָאנ

 .ןערעדנַא ךָאנ ,טסיזמּוא ןרָאװעג טכַאמעג ,רעדייל ,ןענייז עכלעוו

 ףלַאּב ןרָאװעג ןריוּבעג ןענייז ,ךס ַא רעייז ָאד ןיא עכלעזַא ןּוא

  טנכײצעגנַָא זיא'ס רעכלעוו ,טכַאנ רעכעלקערש ַא סעּפע ןיא ,עדנילּב

 ןעגייז יז זַא ןּוא ,ייז רַאפ ןרעװ ּוצ לעה טשינ לָאמנייק ןיוש ןעוועג

 ,ּבורג ןצרַאװש ןסיורג ַא ןיא יװ ,טלעװ רעד ןיא ןעגנאגעגניײרַא

 ,סיוא טעז םינּפ ךעלשטנעמ ַא יװ טשינ וליפא ןסייװ ייז זַא

 ףעװ ,ןדײלנָא ךיז ןזּומ ייז סָאװ ,דגיצַא רָאפ ךייא טלעטש

 'ךיא םָאװ ,דיישרעטנּוא ןסיורג םעד ןגעװ טכַארט ַא רָאנ ןּביג יז
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 ךיז ןגערפ יז ןעוו ןוא ,טלפװ יד ָאי ןעז סָאװ ,יד ןּוא יז ןשיווצ
 -רַאפ ךיז רימ ןּצָאה סָאװ טימ !סָאװרַאפ -- :שינרעטיּב טימ ןיײלַא
 ? ןצעמע ןגעק טקידנּוז

 ּבָאה רעכלעוו ,ךיא : טכַארט ַא ּביג ךיא ןעוו ,רעּבירעד זיא
 יד ןַאמרעד ַא ךימ ּביג ךיא ןעװ ,רָאי ליפ ױזַא ייז ףיוא טקּוקעג
 ןעלּפַא עּלַא יד ,ענערָאװעג טכַאמרַאפ קיּבייא ףיוא יד ,ןגיוא על
 ,ךייא ףיוא קוק ַא .ךָאנרעד ּביג ןּוא ,ןּבעל ןָא ,טכיל ןָא ,קילּב ןָא
 רעייהעגמּוא יװ ,ןליפ טשינ טלָאז ריא ,ךעלגעממּוא סיוא רימ טעז
 ָאד זיא עילַאטיא ןיא :טכַארט ַא רָאנ טיג !טנעז ריא ךעלקילג
 | | !עדנילּב טנזיוט קיצנָאװצ ןּוא סקעז ַאּב

 יד טשינ ןעז עכלעװ ,ןשטנעמ טנזיױט קיצנָאװצ ןּוא סקעז
 עצנַאג ַא ךאד זיא סָאד ?סָאד ריא טײטשרַאפ !גָאט ןּופ טייקיטכיל

 עלּוש רעזדנוא ןֹופ רעטסנעפ יד רַאפ ןײגיײּברַאפ ריא סָאװ ,ײמרַא
 !טייצ העש ריפ ןטסקינײװמַא טרעיודעג טלָאװ

 סַאלק } רעצנַאג רעד ןיא ,ןּבילּבעג ליטש זיא רערעל רעד
 :י ,םעטָא ןייק ּוליפא ןרעה ּוצ ןעוועג טשינ זיא

 ענײמעגלַא יד ןסירעגרעּביא יסָארעד טָאה םּורַא עליו ַא ןיא
 :סיוא רעייֵז זיא עדנילג ַאּב זַא תמא זיא'ס יצ ,קידנגערפ ,טייקליטש
 ,ןּפַאטנָא ןּופ שּוח רעד טלדייאעג

 . טגָאזעג טָאה רערעל רעד

 ערעדנַא עלַא ,ןּפַאטנָא ןּופ שּוח רעד רָאנ טשינ ןּוא ! תמא --

 ןזּומ יז םירָאװ ,לענש רעייז ךיוא יז ַאס ךיז ןענעמָאקלָאּפרַאפ םישּוח
 טּפָא ץנַאג ייז ןענייז .ןעז סָאד ןטערטרַאפ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא יז
 ןייק ו ַאֹּב טשינ | לָאמנייק רָאג סע טעז ןעמ יװ ,טּביאעגסױא ױזַא
 : .עקידנעעז

 םעד רענייא טיג ,קידנכַאװפיױא ,רעמיצּפָאלש ןיא לָאמלייט
 : גערפ ַא יןטייווצ

 ! ןּוז ַא טנייה זיא'ס יצ
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 ןפייא סױרַא טפיול ןָא רעטשרע רעד ךיז טוט סע רעװ ןּוא

 .מערַאװ יד ןליפרעד ּוצ ,טפּול רעד ןיא טנעה יד טימ טגעװַאּב ,געוו

 זיאס, :סעיײנ רעטּוג רעד טימ קירּוצ טמוק ןוא ,ןוז רעד ןופ טייק

 יו ןּוז ַא

 .רעד רימ ,ששנעמ ַא ןופ סקּוװ יד י* ןֿפ?עקרעד לֹוק ןטיול

 -- יז ,קילּב ןֹופ ,ןגױא ענייז ןופ שטנעמ ַא ןּופ המשנ יד ןענעק
 גנַאלק םעד ייז ןעקנעדעג ןרָאי עגנַאל ,עמיטש ןייז ןופ גנַאלק ןטיול/

 ןיא יצ ,ךיוא ןליפרעד יז .,עיצַאנָאטניא ןייז ,לֹוק סנצעמע ןופ

 דער רענייא רַאנ שטָאכ ,רעמ יצ ,ןָאזרעּפ ןייא רָאנ ָאד זיא רעמיצ

 ןרירנָא ןזיולּב ןטימ ,ךעלגעװַאבמוא ןצנַאגניא ןציז עקירעּביא יד ןוא

 .יילק ,טצוּפעגּפָא טכעלש יצ ,טּוג ןיא רע יצ ,לפעל ַא יז ןענעקרעד

 ,לָאװ רעגניפ יד ןשיוװצ קידנעמענ ,ןדיישרעטנוא ןענעק רעדניק עג

 ןעװ ןּוא ,רילָאק עכעלריטַאנ ריא טָאה יז יצ ,טּברַאפעג ןיא יז יצ

 חיה ןטיױל ייז ןדיישרעטנּוא ,סַאג רעד רעּביא זײװנרַאּפ ןעייג יז

 .געעז ,רימ ןכלעװ ןיא ,ּבלעוועג ַאזַא וליפֲא ,בלעוועג סעדעי טעמּכ

 ,סנגיוּב ןּופ ןסיש ייז ,חיר ןרעדנוזַאּב םּוש ןייק טשינ ןליפ ,עקיד

 ןּוא ,ןלַאמעג ןיא יז ּוװ ,ייז ןסייוו ,ליוק רעד ןּופ ףייפ ןטיול ןּוא

 .גירּפש ,םעלַאּב ןיא ןליּפטש ,דָאר ַא ןגָאי ייז ,ריא ךָאנ ךיילג ןעייג

 .עטסעק סיוא ןגעז ,ךעלעדיּפ סיוא ןטעּברַא ,קירטש ַא רעּביא ןעג

 ,ךעלשייק ,ףעלשעט ןכַאמ יז ,ןעזעג ןטלָאװ ייז יװ טקנוּפ ,ךעל

 טול ךעלטקניּפ ,יורטש ןקיּברַאפנדײשרַאפ טימ יז קידנטכעלפכרוד

 !העגניפ יד ןיא ךעלדניפמע רעייז ךיוא ןענייז ייז ,גנונכייצ רעד

 יעגנָא עטסערג יד ןּופ ענייא .גיוא רעייז זיא גנודניפמע עקיזָאד יד

 ןוא ךאז א טעּפע ןּפַאטמּורַא סָאד ייז רַאפ ךיוא ןיא ןטייקכעלמעג

 ,טָאי יז םֹרָאפ ַא רָאפ סָאװ ,סיוא טעז יז יװ ,טרַא ַאזַא ףיוא ןפערט

 םואעזומ ןיא יז טריפ ןעמ ןעוו ,סָאד זיא דליּב דנריר רעייז ַא

 ןעמ !טעלַא ּוצ ןרירוצּוצ ךיז יז טּבױלרעד ןעמ ןוא טעּברַא ןופ

 עשירטעמַאעג יד ףיוא ךיז ןפרַאװ ייז דיירפ ַא רַאֿפ סָאװ טיט ןעז ףרַאד
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 יד ףיוא ,םילּכ ,ןטנעמורטסניא יד ףיוא ,ןכאז-בוטש יד ףיוא ,ןרּוגיפ

 ןטצלג ייז דיירפ ַא רַאפ סָאװ טימ !סרעטסיולק ,רעזייה ןּופ ןלעדָאמ:

 טימ םּורַא ןריפ יז יװ ,טלַאטשעג סעדעי ךַאלפ-טנַאה רעד טימ םּורַא

 רעד ןיא רעּביא ץלַא ןעיירד יז יװ ,ןכַאז יד רעּביא רעגניפ יד

 !טכַאמעג זיא סָאד ױזַא יװ ןעז ּוצ ,טנַאה

 ,טײקירעגײנ רעטסכעה רעד טימ טרעהעגּוצ ךיז ןּבָאה רימ

 קנילצולּפ טָאה יפָארַאג ןעוו ,ןּבילּבעג ליטש זיא רערעל רעד שטָאכ

 ןעגרעל ךעלגניי עדנילּב יד זַא ,תמא ןיא סָאד יצ ,ןּוטעג גערפ ַא

 ?ןענעכער גנירג רעייז ךיז

 :טרעפטנעעג טָאה רערעל רעד

 -.שירא- ךיז יז ןענרעל טייקטכיײל רעטסערג רעד טימ ,תמא --
 ךעלכיב עטיירגעגּוצ עכלעז ַא לעיצעּפס םעד ּוצ ןּבָאה ייז .קיטעמ

 ןענעקרעד ,רעגניפ יד יז רעיא םּורַא ןריפ ייז ,תֹויתֹוא עטלֹוּב טימ

 ףוא .קיסילפ ןענעײ? יז ,רעטרעװ יד סױרַא ןדער ןּוא ,תֹויְתֹוא יד

 | טיור דלַאּב ןרעוו יז יו !זיירג ןדעי ַאּב ךעּבעג ךיז ןעמעש יז יװ

 .ךיוא ןּביירש יז ןּוא

 זַא ,ןגָאז ךייא לעװ ךיא ןעוו ,ןרעדנּוװ רשפא ךייא טעװ ריא
 .טניט ןָא ןּביירש ייז

 .ַאטעמ .ַאוא טימ ,ריּפאּפ טרַאה ,ּבָארג ַא ךיז רַאפ ןּבָאה יז

 ריּפַאּפ םעד ןיא ּפָא טקירד ןּוא ךיז טגעװַאּב םָאװ ,עלעמער םענעל

 ַא טול טצעזעגסיוא ןענייז סָאװ ,עכלעזַא ךעלעטניּפ ךַאסַא ןײרַא

 ףיוא טלֹוּב סױרַא ןעמּוק ךעלעטניט עקיזָאד יד ,תיּב-ףלַא ןלעיצעּפס

 ןגױּב םעד קידנעיירדרעּביא זַא ,ױזַא ,ריּפַאּפ טייז רעטייווצ רעד

 יז ןענעק ,ןטייקטלֹוּב עקיזָאד יד רעּביא רעגניפ ןטימ קידנריפ ןוא
 טפירש יד יא ,ןבירשעגנָא ןיײלַא ןּבָאה ייז סָאװ ,סָאד יא ,ןזעל טכייל

 ןוא ןּבַאגפױא עסיװעג ייז ןּביירש ןפֹוא ַאזַא ףיוא ,ערעדנַא ןּופ

 ןּוא ןרעפיצ ךיוא יז ןּביירש ױזַא טקגופ ,ךיז ןשיװצ וויױּב ךיוא
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 ךכַאמ ּפָאק ןפיוא ןּבַאגפױא עשירטעמַאעג ,ןעגגונעכער ןכַאמ ןוצ

 השפא ,ןרָאװעג טרעהעג טשינרָאג זיא סָאװ ,טייקכייל ַאזַא טימ יז

 ןעקנַאדעג יד ןעמענוצנעמאזוצ טשינ יז טרעטש סע ?ייװ ,רַאפרעד

 ,םּורַא יז ןעלגניר סָאװ ,ןכַאז עטסקינייװנסיױא ןּופ דליּב םּוש ןייק

 ...ודנוא טימ טעשעג סָאד יװ

 ,ןרעה ּוצ ןּבָאה ייז ביל ףךעלקערש ּיװ ,ןעז טלָאז ריא ןוא

 ,ןענײז ייז םַאזקרעמפיוא יװ ,רַאפ סעּפע רעװ ייז טנעייל סע ןעוו

 ןדער ייז ןּופ ּוליִפַא עטסנעלק יד יװ ,ץלַא ןעקנעדעג יז טּוג יװ

 -עגסיוא קידנציז יװ ! עטכישעג ןגעוו ,קיטַאמַארג ןגעוו ךיז ןשיווצ

 רענייא ךיז קידנעיירדסיוא טשינ ןּוא קנַאּב ןייא ףיוא הרּוש ַא ןיא טצעז

 רעטייווצ רעד ,ןטירד ןטימ רעטשרע רעד ,ייז ןדער ,ןטייווצ םּוצ

 ירַאפ טשינ ,םענייניא עלַא ,ךיוה ,ןטפניפ ןטימ רעדָא ןטרעפ ןטימ

 מַאוקרעמפיוא ןּוא ףרַאש ױזַא ,טרָאװ ןייא ןייק ּוליִפַא קידנרעה

 יז ןַא ,ןרעכיזרַאפ ךייא ןעק ךיא ןוא ,ייז ַאּב רעהעג סָאד זיא

 ךיז ןדניּב יז ןּוא ,ריא יװ ,ןעמַאזקע רעייז ןגעװ רעמ ךיז ןגרָאז

 .'רעד רערעל ןדעי -- ,ריא יװ ,רערעל רעייז ּוצ רעמ ךס ַא וצ

 יז ,ןּוטנָא ןייז ןופ חיר ןטיול ,טירט יד ןּופ גנַאלקּפָא ןטיול ייז ןענעק

 יִצ ,רָאמּוה ןטּוג רעדָא ,ןטכעלש ַא ןיא ןיא רע יצ ,דלֲאַּב ןליפרעד

 טרָאװ ןייא ןּופ גנַאלק ןטיול ,רעקיטומסּוג ַא יצ ,רעגנערטש ַא זיא רע

 ןטעּב ,קשח ּוצ ייז טיג רע ןעװ ,יײז טּבױל רערעל רעד ןעװ ןּוא

 רעביא ,טנעה יד רעּביא םיא ןטעלג ייז ןּוא ,ןרירנַא ייז לָאז ױע ,ייז

 ,טײקרַאּבקנַאד רעייז ןקירדוצסױא םּורֲא ױזַא ידּכ ,לּברַא יד

 עטּוג ןענייז ייז ;קיצרַאה ,םֹולשֹּב יז ןּבעל ךיז ןשיוצ ןּוא

 ! ןגעלַאק

 ,ןעמַאזּוצ קידנעטש ךיז ייז ןטלַאה ,עזיוּפ ןּופ טייֵצ רעד ןיא

 .ךיז ןשיווצ רעטנענ ןּבעל עכלעוו ,יד -- זייװכעלעקפוק ךיוא רעדָא

 =ניא עשילַאקיזּומ יד טול סעקפורג ךיז ןפַאש ?שמל ,ןעלדיימ יד

 .סגירעלדיפ עּפּורג ַא ָאד ןיא סע ,ןליפש ייז עכלעוו ףיוא ,ןטנעמּורטס



 .טשינ לָאמנײק ךיז ןדייש ייז ןּוא ,סניטסינַאיּפעטרָאפ ,סניטסישטיילפ

 ןגעמע טגירק רעקנעמירָא ַאזַא רענייא ןצװ זַא ,ױזַא ןיוש זיא סע

 טסיורג ַא יז רַאפ ןיא טפַאשדניירפ יד ,קיּבייא ףיוא ןיוש יא ,ּביל

 קירעהעג יװ ןטייװצ םעד רענייא ךיוא ךיז ןענעק יז ןּוא ,טסיײרט

 שינעדנעטשרַאפ ףיט רעיײז ,ךעלטייד רעייז ַא ןבָאה ייז .ןצַאשּפא

 ףיז טעװ ,רעדניק עניימ ,ךייא ןּופ רענייק ,סטכעלש ןיא סטּוג רַאפ

 ןעמענכרּוד גנורעטסײגַאּב ַאזַא טימ ןּוא קידעּבעל ױזַא טשינ ךיוא

 !ייז יװ ,טַאט ןלעדייא ,םענייש ַא סעּפע טימ

 ,ךיוא ןליּפש ייֵז יצ ,טגערפעג טָאה יניטַאװ

 ףערעל רעד טָאה -- !רעייהעגמּוא ּביל יז ןּבָאה קיזּומ --

 !ןּבעל רעיײז ,דיירפ רעייז זיא סָאד ,קיזּומ יד -- ,טרעפטנעעג

 -יטסניא ןיא ןעמּוקעגנָא סָאװ רָאנ ןענייז סָאװ ,עדנילּב עקישטניילק

 ,דימ טשינ ןרעװ ןּוא העש יירד ,ייווצ ןייטש ּוצ קיעפ ןענייז ,טּוט

 +בדייל ַא טימ ןליּפש ןּוא טכייל רעייז ךיז ןענרעל ייז .קיזּומ קידניועה

 - ,גָאז יז ןּופ ןצעמע טעװ רערעל רעד ּביוא ,ןגינעגרַאפ ךעלטפַאש

 =ייוװ סיֹורג םיא סָאד טּפַאשרַאפ ,קיזּומ ּוצ קיעפ טשינ זיא רע זַא

 ,ןײלַא ךיז טנרעל ןּוא גנּונּפָאה יד ןָא טשינ טרעװ רע רעּבָא ,קיט

 | ,רעדנּוזַאּב

 קיומ עקיזָאד יד ןרעה ןענעק לָאמַא טלָאז ריא ןעו ,ךַא

 רעד טימ ,טרָאד ןליּפש ייז יװ ,ןעז ןענעק טלָאז ריא ןעוו ! ערעייֵז

 םעד טימ ,סנרעטש ערעייז רעּביא ןסָאגעגסיוא זיא סָאװ ,טייקרעטיול

 ,עינָאמרַאה רעד ןּופ עטקיצטנַא ,ןּפיל ערעייז ףיוא ל?כיימש ןקיזָאד

 טלגניר סָאװ ,שינרעטסניפ רעכעלדנעמּוא רעד ןיא ןסיגעצ ייז עכלעוו

 8 רַאפ סָאװ ,טליפרעד ריא טלָאװ ,סלַאמַאד טשרע -- םּורַא יז

 -קילג יװ ןּוא ,ךיז ןיא טָאה קיזומ יד דיירפ עכעלטעג ןּוא טייקסיז

 ,דיירפ ןּופ ךעלמינּפ ערעייז ךיז ןעמַאלפעצ סע יו ןּוא ,ןענייז יז ךעל

 ַאֹּב ,טסיטרַא ןַא ןייז טסעװ :ייז ןּופ ןצעמע טגָאז רערעל רעד ןעוו

 -רָאפ ןפיוא יִצ ,רעליּפש רעטשרע רעד זיא רעכלעוו ,רעד זיא ייז
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 ןביג ,ביל םיא ןּבָאה ייז .רסיק ַא יװ ,לדיפ רעד ףיוא יצ ,ןַאיּפעט

 -- ייווצ ןשיװצ גירק ַא סיוא טכערּב סע בוא ,טעמּכ דֹובּכ ּפָא םיא

 ןדיישעצ םירבח ייווצ בוא .ןטּפשמ ייז לָאז רע ,םיא ּוצ יז ןעיג
 ,עטסנעלק יד ןּוא ,ןקינייראפ ייז לָאז רע ,םיא וצ יז ןעיג -- ְךיִז
 ןייק ,רעטָאפ א רַאפ םיא ןטלַאה ,ןליּפש טנרעל רעכלעזַא עכלעוו

 טשינ רעירפ םיא טעװ רע בוא ,ןפָאלש ןײג טשינ טעװ רענייא

 ןגעוו ךיז ןשיװצ קידנעטש ךיוא ןסעּומש ייז ןּוא ,טכַאנ עטוג ַא ןגָאז

 דימ עלַא ןענייז ייז ,טעּפש זיא'ס ,ןטעב יד ןיא ןיוש ןג ל ייז ,קיזומ

 טימ ץלַא ךָאנ ךיז ןלייצרעד יז ןּוא ,קירעפעלש ,טעבױא רעד ןּופ
 יד ןגעוװ ,ןרָאטיזַאּפמָאק יד ןגעװ ,סערעּפָא יד ןגעװ לֹוק ןליטש ַא
 עיצקעל ַא ןופ ןרעװ טרעטייזורעד ,רעטסעקרָא ןגעוו ,ןטנעמורטסניא

 אזַא ןּוא ףָארטש ערעווש ַאזַא ייז רַאפ זיא ,ןענעייל-ןטָאנ ןּוא קיזומ

 ףלוא ייד ןומ ןצעמע טומ םעד טשינרָאג טָאה ןעמ זַא ,עכעלקיטייוו

 ,ןפָארטשַאּב וצ ןפֹוא ַאזַא

 טיקיטכיל יד סָאװ ,סָאד ץרַאה רעייז רַאפ ןיא קיזּומ יד

 | .. ,ןגיוא ערעזדנּוא רַאפ זיא

 םעד קידגראמשרעטנּוא ,טכַארטרַאֿפ ךיז טָאה רערעל רעד

 טשינ טלָאװ ןעמ יצ ,טגערפעג קנילצולפ טָאה יסָארעד ןעו ,פק

 ?ןעז ייז טרַאד ןיהַא ןייג טנעקעג

 - טרעפטגנעג רערעל רעד טָאה -- ,ןזק ןעמ ,אּברדַא --

 טעװ ריא .ןייגניהַא לייװרעד טשינ ךָאנ טפרַאד ,ךעלגנוי ,ריא רעב

 ןיטשראפ דצ רנַאטשמיא ןייז ןיוע טעװ ריא ןעװ ,רעטעפש ןייג

 .טימ עצנַאג טָאד ןליפרעז ןוא קילגמוא ַאזַא ןּופ סיירג עצנַאג יד

 ןכַארטעג קילגמוא םעֶד ןּוּפ ןעבײז סָאװ ,עקיזָאד יד 'וצ ליפעג

 | ,ןרָאװעג

 !רעדניק עניימ ,דליּב ךעלקיטייוו ַא זיא סָאד

 ןציז סָאװ ,ךעלגניי ריא טעז ,לָאמלײט טרָאד קידנעזגייּבראפ |

 סכאד ,ןעקּוק עכלעוו ,טפול עשירפ ןּפעש ּוצ ,רעטסנעפ ענעפָא יד ןיא

 ֹו



 ,גרעּב יד ןּופ טייקיולּב יד ףיוא ,ןלַאט ענירג עטיירּב יד ףיוא ,ךיז
 ַא יזַא לָאז ןעמ ןעװ ןּוא .סנטײװרעד ןּופ טרָאד טעז ריא עכלעוו

 ,קידנעעז טשינרָאג ,קיד:קוק ןּוא ױזַא קידנציז ,ייז זַא ,ןּוט טכַארט

 .דנעמּוא רעד ןּופ ןעז טשינרַאג לָאמנייק ,לָאמניײק עקַאט ןיוש ןלעװ

 סָאד ןעד טקירד יצ ! דנַאל-טטרּוּבעג רעיײז ןּוּכ טייקנייש רעכעל
 -צּולּפ טלָאװ ןײלַא ריא יװ ,ױזַא המשנ יד ףיונּוצ טשינ ןיוש ןײלַא

 ןרָאװעג ןריוּבעג ןענײז עכלעװ ,יד שטָאכ ? ןרָאװעג דנילּב קניל

 שטָאכ ןּבָאה ייז ,ךיז וצ תֹונמחר ליפ ױזַא טשינ ןקעװ ,דנילּב דלַאּב

 ןּבָאה ַײז םּורָאװ ,טשינרָאג ןועױדַאּב ייז ,ןעזעג טשינרַאג לָאמניײק

 ,גנולעטשרָאפ ןיק טשינרַאג םעד ןגעװ

 .*עגפיוא ןּבָאה עכלעװ ,ךעלגניי ָאד ךָאד ןעגייז טרָאד רעּבָא

 ץלַא עכלעװ ַאּב ,קירוצ םישדח עכעלטע טימ טשרע ןעז ּוצ טרעה

 סָאװ ,,טנכייצעגסיוא ןייטשרַאפ ייז ןּוא ,ןֹורּכז ןיא שירפ ךַאנ טּבעל

 ןַא טימ ךָאנ ײז ןקרעמַאּב ּוצ םעד ּוצ ןּוא ! ןריֹוװעגנָא ןּבָאה יז

 זייװכעלסיּב ןרעװ רעטייוו גָאט ַא סָאװ יװ ,קיטייװ רערעייהעגמּוא

 עכלעװ ,רעדליּב עטסרעײט יד ץקנַאדעג רעייז ןּופ טקעמעגסיוא

 "סיײה י1 ,עטסקיצרַאה יד ןַא ,ןליפ ייז ןּוא ,טנַאנ ױזַא ייז ןענייז

 עקיזָאד יד ןּופ רענייא ...המשנ רעייז ןיא ּפָא ןּברַאטש עטסטּבילעג

 .עג ױזַא טעמּוא ןכעלקערש ַא טימ לָאמַא רימ טָאה עכעלקילגמּוא

 ; טגָאז

 ןיא ףױא שטָאכ טלָאװעג רעייז טלַאװ'כ ,טלָאװעג טלַאװ'כ--

 סָאד ןעז ןענעק לָאמ ןייא ךָאנ לָאז'כ ,ןגיוא עניימ ןגירקקירוצ עגד

 !טשינ טעמּכ ןיוש סע קנעדעג ךיא םירָאװ ,ןעמַאמ ןיימ ןּופ םיִנּפ

 -מּורַא רע טָאה ,ןכּוזַאּב ןעמּוקעג םיא זיא רעטּומ יד ןעו ןּוא

 ריא ןּופ ,ןכַאלפטנַאה יד קידנריפ ,םינּפ ריא טנעה יד טימ ןעמּונעג

 ריא ןּופ ןסיר ערעײט יד ןליפרעד ּוצ ,עּבמָאג רעד זיּב ,ןרעטש

  טצװ רע זַא ,ןלעֹוּפ ךיז ַאּב טנעקעג טשינ טלַאװ רע יװ ןּוא ,םינּכ

 קידנטעּב יװ !עמַאמ !עמַאמ :ןפּורעג יז רע טָאה ,ןעז טקינ יז
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 לָאז יז ,ןזײװַאּב םיא ךיז לָאז יז ,ןעניישרעד םיא רַאפ לָאז יז ,ךי;
 ,עגר ןייא שטָאכ ,םיא ןּופ ןעז ןזָאל ךיז

 ןקילגמּוא ךס ַא טַאהעג ןיוש ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ּוליפֲא

 ,רעצרעה עטעװעטרַאהרַאּפ טימ ,ןּבעל רעייז ןיא טּבעלעגרעּביא

 ,ןטרָאד ןּופ קידנעײגסױרַא ,טנייוװעג ןּבָאה

 2ד ןַא ,ךיז טכַאד ןטרָאד ןּופ סױרַא טייג ןעמ ןעװ ןּוא

 רעדירּבטימ ערעייז ,ןשטנעמ יד ןּוא ןּוז יד ,למיה םעד ןעז עכלעוו

 .נױא רעכעלקילג ,רעטריגעליװירּפ טסיזמּוא ןַא סעּפע ןענייל
 .םַאנ

 ,רענייא ןייק ךייא ןשיװצ ַאטשינ זיא סע זַא ,רעכיז ןיּב ךיא

 ןצװעג טשינ טלָאװ ,לעװש עקירעיורט ענעי קידנזָאלרַאפ ,רעכלעוו

 יד ןעז ןײז ןּופ לכעליט ןילק ןייא שטָאכ ןּבעגּוצקעװַא טיירג

 ןייק טשיג טָאה ןּוז יד עכלעװ רַאפ ,רעדניק עכעלקילגמּוא עקיזָאד

 !קילּבנָא ןייק רעטומ ענעגייא יד ןּוא טכיל

 6 9 " 6 6 9 9 9 9 ג 9 9

 רערעל רעקנַארק רעד

 ,ןט5 םעד תבש

 ןכּוזַאצ ןעגנַאגעג ךיא ןיּב ,עליש ןּופ ןייגסיורַא ןכָאנ ,ןטכענ
 רעּבירעד ןּוא ,ל 9 ּוצ טעּברַא רע ,קנארק זיא רעכלעװ ,רעדעל ןייש
 טימ ךָאנ וצרעד ןּוא ,ךעלגעט טעיצקעל העש ףניט ,קנַארק רע זיא
 עיצקעל יד העש ַא ךָאנ ּוצ םעד ּױצ ,רימ יװ ,ןעגניי עכלעזא
 ּוצ :טסײה סָאד ,עלּוש:טנװָא רעד ןיא העש יײװצ ןּוא קיטסַאנמיג
 רעד ןּופ תֹוחֹוּכ יד ןגגנער:שנָא ןּוא ,קידנּפַאכ ןסע ,ןפָאלש קיגיײװ
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 יױזַא ,טנוזעג ןייז טריגיּור עקַאט םיא טָאה סָצד ןּוא ,טכַאנ זיב ירב
 ,עמַאמ ןיימ מנָאז

 ,ןױה ןופ רעױט ןיא טרָאװעגּוצ הימ ףיוא טָאה עמַאמ יד
 ןגיטש יד ףיוא .ךייה רעד ןיא ןיילַא ןעגנַאגעגפױרַא ןיּב ךיא ןּוא
 .ַאָאק ,דרָאּב רעצרַאװש רעסיורג רעד טימ םעד טנגעגַאּב ךיא ּבָאה
 טפָארטשַאּב רעּבָא ,רעליש עגײז קידנעטש רָאנ טקערש סָאװ ,ןיט
 .ןערטש טימ רימ ףיוא ןּוטעג קילּב ַא טָאה רע ,טשינ לָאמנייק יז

 ,לֹוק ןּבָארג ןיז טימ ןּוטעג םּורג ַא בייל ַא יװ ןּוא ןגיוא
 ,סַאּפש ןייז ףיוא קידנקּוק טשינ .גנּוסירגַאּב ןיימ ףיוא קידנרעפטנע
 ןיוש ךיא ּבָאה םעד רַצפ .ןּוטעג לכיימש ןייק טשינ ּוליּפַא רע טָאה
 םַאֹּב קידנעוצ ןיוש ּוליּפַא ןּוא ,קָאטש ןטרעפ ןפיוא זיִּב טכַאלעג
 טָאה טסניד יד ןעװ ,ןרָאװעג טסגרע דלַאּב ןיּב ךיא רעּבָא ;לקעלג
 ןיא ,רעמיצ ןרעטסניפיּבלאה ,ןעמירָא םעד ןיא טריפעגניירַא ךימ
 ןיק טשינ ןיא ןגעלעג ןיא רע ,ןגעלעג זיא רערעל ןיימ ןכלעונ
 .עגנָא דרָאּב יד ,ךיילּב ןעװעג זיא ,לטעּב םענרעזייא ןסיורג
 טנַאה יד ןּביױהעגפיוא רע טָאה ,ןעמּוקעגנײרַא ןיּב ךיא ןעוו .ןסקַאװ
 .טניירפ ,ןּביל ןייז טימ ןפורעגסיוא ןּוא ,ןעז ּוצ רעסעּב ,ןרעטש םּוצ
 ;לֹוק ןכעל

 ! קירנעה --

 גײלעגפױרַא רימ טׁשח רע ןּוא ,טעּב םּוצ ןעגנַאגעגּוצ ןיּב'כ
 ;טגָאזעג ןּוא לסקַא ןפיוא טנַאה ערַאד ןייז

 ןעמירָא ןייד ןכּוזַאּב ןעמוקעג טסיּב סָאװ טּוג ! דניק ,טּוג --
 | ! רערעל'

 .נעה רערעײט ןיימ ,טּוג טשינ ךימ ךיא ליפ ,טסעז ּוד יװ
 סָאװ !עלּוש ןיא ערעל יד ּוצ סעּפע טרָאד טייג יװ ןּוא !קיר
 טעװ ריא . ..רימ יַא ךיוא !סָאװ ,טּוג ץלַא ? ןגעלָאק ענייד ןכַאמי
 ? תמא טשינ ,רערעל ןטלַא רעיא ןָא ןײגַאּב טנכייצעגסיוא ךייא
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 .רעּביא טָאװ רע רָאנ ,ןיינ זא ,ןרעפטנע טלָאװעג ּפָאה ךיא

 | ; ןסירעג

 ףיא זַא ,ךיוא ױזַא סייוו'כ !טכַאמעג זָאל ,טכַאמעג זָאל --
 ..,ירטעג רימ טנעז

 ףיוא ןפרָאװעג קילּב ַא ּבָאה'כ ,ןוטעג ץפיז ַא טָאה רע ןּוא

 .טגַאװ רעד ףיוא ןעגנַאהעג ןענייז סָאװ ,סעיפַארגָאטַאפ עכעלטצ

 ;טגָאזעג ןּוא טקרעמַאּב סָאד טָאה רע

 ףימ ןּנָאה עמלעװ ,רעליש עניימ ץלַא ןענייז סָאד ,טסעז --

 .קיצנַאװצ יװ רעמ ןיוש ןּופ ףיולרַאפ ןיא ךעלדליב ערעייז ןּבעגעג

 זַא .ןעגנּוקנעדנָא עטסּביל עניימ ןענייז סָאד .ןעגניי עליֹוװ ,.,  ,רָאי
 עכלעװ ןשיווצ ,יד ןרעהעג קילּב רעטצעל ןיימ טעװ ,ןברַאטש לעוו'כ

 ןּבעג ךיוא רימ טסעװ ּוד .ןּבעל ןיימ ןעגנַאגעגײּברַאפ רימ זיא סע

 ?עלּושירַאטנעמעלע יד ןקידנע טסעװ ּוד ןעװ ? תמא ,דליב ןייד

 ַא ןעמונעג ,טעּב ןּבעל עלעשיט םּוצ טגנַאלרעד טָאה רע

 ,ןײרַא טנַאװ רעד ןיא רימ םיא ןּבעגעג ןּוא ץנַארעמָאּפ

 -- ןייז וצ דמכמ שרעדנַא סָאװ טימ טשינ ךיד ּבָאה ךיא --

 דבכמ ןעק טע סָאװ טימ ,ץלַא זיא סָאד טָא -- ,טגָאזעג רע טָאה

 ,רעקנַארק א ןיי

 ץרַאה סָאד ןּוא ,םינּפ ןכיילּב ןייז ףיוא טקוקעג ּבָאה ךיא ןוא

 טשינ ןײלַא סיײוכ ,רעיורט ןּופ טקירדעגנעמַאזוצ רימ ךיז טָאה
 ,סָא ורַאט

 ינָא רעדיװ םּורַא עליו ַא ןיא רע טָאה -- לגנוי ,ועח --

 :סױרַא ןיא'ס יװ ךימ לעװ ךיא זַא ,ףָאה ךיא -- ןדער ּוצ ןּביוהעג

 ,ןעוועג ױזַא טשינ טלָאװ סָאד בוא רָאנ ,טייהקנַארק רעד ןופ ןעיירד

 .טירַא רעד ּוצ רעמ לסיּבַא ּפָאק םעד ןגיילוצ ּוטסלָאז ,טסרעה ּוד

 קרַאטש ,ךיד ףמעקַאּב ,טייז עכַאװש ןייד יא סָאד םירָאװ ,קיטעמ

 ןלעפ ןטיקיעפ ןייק םירָאװ ,לייװרעד םע טייג םעד ןיא רָאנ ,ךיד
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 ןיא ךיז ןטכַארטנײרַא ,ןעקנַאדעג יד ןעמעננעמַאזּוצ רָאנ ,טשינ ריד

 .עג זיא'ס ,טצפיזעגּפָא ףיט רע טָאה ַאד -- ,..ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךַאז רעד

 ,טדייל רע זַא ,ןענעקרעד ּוצ ןעו

 ךיא זַא -- ןּולעג ץפיז א רע טָאה -- ,ךיא ּבָאה ץיה --

 :יא עשיטעמטירַא ,קיטעמטירַא ! דניק ,עשז.-קנעדעג ,.,םיוק ןיוש בע"

 -עג טשינ ריד טעוו'ס ,ןּוט םענ ַא טסעפ ךיד ּוטזּומ םעד ּוצ ,ןעגנוּב

 -עג םענ ַא ךיז רעדִיװ ןּוא ,ּפָא ךיד ּור ?לָאמ ןטשרע ןטימ ןעגניל

 רעדיוװ ךיד ּוּר .? לָאמ ןטייווצ ןטימ ךיוא ןעגנילעג טשינ טעוו'ס ! ןּוט

 + טלייאעג טשינ ןּוא ,קידלודעג ןּוא ,קִיּור ןּוא !לָאמַאכָאנ -- ןוא ּפָא
 ,ןעמאמ יד סירג ,יײג- ,,,,ּפָאק םעד ךיז טּפַאלקרַאפ טשינ ןּוא ,ךיז
 ןיא ןעז ךיז ןלעװ רימ ,. .ןגיטש יד ףיוא ײד רעמ טשינ ןיוש ךירק ןּוא

 קנעדעג ,ןעזעג טשינ רעמ ןיוש ךי: ןטלָאװ רימ ּבױא ןּוא .עלּוש

 ביל ךיד טָאה רעכלעװ ,העטיוד רעֶד ןּופ רערעל ןייד לָאמא

 | .. ,טַאהעג

 :רע ןּוא ,טנייװעצ ךימ ךיא בָטֹה רעטרעװ עקיזָאד יד אל

 ...פָאק םעד ּוצ גייב --

 שּוק ַא רימ טָאה רע ,ןשיק םּוצ ּפָאק םעד .ןגיוּבעגוצ ּבָאה'כ

 .רָאה יד ןיא ןּוטעג

 :טגָאזעג רע טָאה םעדכָאנ

 ,טנַאװ רעד ּוצ םיִנּפ סָאד טיירדעגסיוא ןּוא --- | ייג --
 קיטיינ רימ זיא יוזא ,טניװ ַא יװ ,ןפָאלעגּפָארַא ןיב ךיא ןוא

 ,ןעמַאמ ןיימ ןעמענוצמש א ןיוש ןעוועי

 0 9 8 : 8 9 9 ר 9 9 1 * 5 5 2
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 .ס ַא ג י ד

 ,ןט25 םעד ,סבש

 ,טנװָא ןיא טגייה רעטסנעפ ןּופ ריד ףיוא טקוקעג ּבָאה ךיא

 ּוטש ַא טסָאה ּוד ,רערעל ןּופ טרעקעגקירּוצ ךיד טסָאה ּוד ןעוו

 טסָאה ּוד יױזַא יװ ,םעד ףיוא טכַא רעמ גייל .יורפ ַא סעּפע ןּוטעג

 .עג ָאד ןענייז טרָאד ךיוא םירָאװ ,סַאג רעד ףיוא ןריפוצפיוא ךיד

 ,ןליפרעד ףרַאד ןעמ טכלעוו ,ןטכילפ עסיוו

 ןדעי ןיא ןעגנּוגעװַאּב ןּוא טירט ענייד טסנכערַאּב וד בוא

 עּבלעז סָאד ןּוט טשינ ּוטסלָאז עשז-סָאװרַאפ ,זיוה ןטַאװירּפ ןכַאפנייא

 ,עלַא ןּופ זוה סָאד זיא עכלעוו ,סַאג רעד ףיוא ךיוא

 ןעװ :ןגָאז ָאד ריד לעװ ךיא סָאװ ,סָאד ,קירנעה ,קנעדעג

 טימ יורפ ַא רעדָא ,ןקשטיטלַא ןכַאװש ַא ןענעגעגַאּב רַאנ טסעװ ּוד

 ַא רעדָא ,סעילּוק ףיוא עקילַאק ַא רעדָא ,טנַאה רעד ףיוא דניק א

 ,רעיורט ןיא עילימַאפ ַא רעדָא ,אשמ ַא רעטנּוא ןגיובעגנייא שטנעמ

 זיא בֹוח רעזדנּוא םירָאװ ,ץרא-ךרד טי געװ םעד ּפָא יז טערט

 טעּברַא ,טײהקנַארק ,עּביל-רעטּומ ,טײקמירָא ,טײקטלַא : ןעניוש ּוצ

 ,טיוט -- ןוא

 ףױרַא טרָאפ שטָאק ַא רעדָא ,ןגָאװ א יװ ּוטסעז לָאמ ךס ַא

 ,םיא ןרָאװ ,דניק ַא זיא סָאד ּביוא ,קעװַא םיא ּפּוטש ,ןצעמע ףיוא

 דגיק ַא טסעז ּוד ןעװ ,שטנעמ רענעסקַאװרעד ַא ןיוש זיא סָאד בוא

 ,"ידיײטש ךיד גערפ ,ןײלַא זיא ןּוא טנייוו סָאװ ,סַאג רעד ףיוא

 רעטלַא ןָא ןעוו ןּוא ;טנײװ סע סָאװרַאפ ןּוא סע טלעפ סע }

 םיא ּבײה ןּוא ןיא ךיד גייּב ,ןקעטש ןייז ןוָאלּפָארַא טעװ ןַאמ
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 -עצ -- סַאג רעד ףיוא ךיז ןגָאלש רעדניק יײװצ בוא ,ףיוא לענשי
 לָאמנייק ליוװ ; ךיד רעטייוורעד --- ענעסקַאװרעד ייווצ ּביוא ; ייז םעצ
 -ַאּב סָאד םירָאװ ,ןכַאז-טלַאװג עלַאטּורּב ןּופ רעעזּוצ רעד ןייז טשינ
 - .ץרַאה סָאד טעװעטרַאהרַאפ ןּוא טקידייל

 -עסָאלשעג ַא שטנעמ ַא טנגעגַאּב לָאמַא טסלָאװ ּוד ּבױא רָאנ

 ,ןטייז יד ַאּב ןטנַאיצילַאּפ ייוצ טימ קידנעייג ,ןטיק ןיא םעגי

 ביג ;ןֹומה ןּופ טייקירעגיינ רעסּואימ רעד ּוצ טשינ ךיד קינײרַאפ;

 .רעקידלושמּוא ןַא ןייז ןעק שטנעמ רעקיזָאד רעד זַא ,,טכַארט ַא;

 ד ןעוו ,ןכַאל ּוצ ןּוא עגעלַאק ןייד טימ ןדער ּוצ ףיוא רעה

 -יג רעד ןּופ ןגָאװ םעד רעדָא ,לָאטיּפש ןּופ ?טעּב-גָארט ַא טסנגעגַאּבי

 ןיוש רָאג רשפא ןּוא ,רעדנּברַאטש ַא ןגיל ןעק טרָאד םירָאװ ,ףליה רעב

 ךיוא ןײגסױרַא לָאמַא ןעק גּוצ רעקירעיורט ַאזַא ןּוא ,רענעּברַאטשעג ַא

 ...זיוה ןייד ןּופי

 - סָאװ ,רעדניק תֹורוש עגנַאל עקיזָאד יד ףיוא טסנרע טימ קוק

 ,עדנילב יד ףיוא :סעיצּוטיטסניא ענעדיישרַאפ ןּופ זײװנרַאּפ ןעייג:

 יד ףיוא ,םימֹותי יד ףיוא ,עטלּפירקרַאפ יד ףיוא ,עמּוטש יד ףיוא;

 ָאד זַא ,סלָאמַאד טכַארט ַא ביג .רעדניק עטזָאלרַאפ עכעלקילגמּוא
 -דעהמראּב עכעלשטנעמ יד ןּוא ,קילגמוא סָאד ריד רַאפ ייּברַאפ טייג

 ,קנילצולפ טסנגעגַאּב ּוד ןעװ ,טשינ טסעז ּוד יװ ,ךיד ךַאמ .טייקיצ

 ןטערלרַאפ ּוצ ךיד ןיֹוװעג ,לפירק ַא ,שינעעזרַאפ סּואימ ַא סעּפע

 זייז לָאמַא ןעק סָאד םריָאװ ,עלעּבעוװש עקידנענערּב סעדעי ןשעלרַאּפ-

 .שינעעשעג רעקירעיורט ַא ןּופ הּביס יד

 יד ןופ רעװ ךיו טעווס גיוא ,ךעלפעה קידנעטש רעפטנע

 ,געװ םעד ןזייוו םיא טסלָאז ןטעּב רעייגייּברַאפ

 קיטײג טשינ טעוזס ּפיוא ,טשינ ףיול ,םענייק ןּופ טשינ ךַאל

 .עלַא ןּופ זױה סָאד -- סַאג יד ןיוש .טשינ יירש ,ןייש

 . .טעדליפעגסיוא עשירָאטַאזיליװיצ יד ,טײקטעּברַאעגסױא יד
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 ַא יװ ,םעד טול לֹּכ םדֹוק טצַאשעגּפָא טרעו ,קלָאפ ַא ןופ טײז

 טסנגעגַאּב ּוד ּוװ ,טרָאד .סַאג רעד ףיוא ףיוא ךיז טריט קלאפ סד

 ןפערט רעכיז ךיוא יז ּוטסעװ ,סַאג רעד ףיוא טײקכַארג  ,קנּוטכַאמיא

 יד ןרעל ,ןיז ןיימ ,ןסַאג יד טימ ךיד ןעקַאב ןּוא .ןּביטש יד ןיא

 "יד טסלָאװ ּוד ןעװ .טסּבעל ּוד רעכלעוו ןיא ,טָאטש יד ןענעק סייא

 לעװעג ריד סע טלָאװ םענעגנָא יװ ,ריא ןופ טייװ ןענזפעג לָאמא

 ךשימ יז ןפױלּוצכרּודַא ;קידעבעל -- ןורכז ןיא יז ןבאה וט

 טָאװ ,דנַאלרעטָאפ ןיילק ןייד ,עגייד טדָאטש עקיזָאד יד ,קנאדש

 .םלעװ עצנַאג יז -- ןרָאי ליפ ױזַא ןּופ ףיולרַאפ ןיא ריד ראפ

 "7 ןופ טײז רעד ַאּב טירט עטשרע יד טלעטשעג טסָאה ּוד וו

 +8 ןקירדגייא עטשרע יד טימ טנעקַאב ךיד טסָאה ּוד ּוװ ,ןעמָא

 ,ץשינעדנעטשרַאט עטשרע יד ראפ ןרָאװעג ןפָא זיא קנַאדעג ייד

 ,טגיירפ עטשרע יד ןענופעג טסָאה ּוד וי

 יא אה יז .עמַאמ ַא יװ ךיוא ריד רַאפ זיא טדָאטש יד םירָאװ

 ע"א ,יז עשזי .ןעקרעד ,ןטיהעגּפָא ,טכַאמעג ךעליירפ ,טנרעלעג ףיד

 םש בוא ןּוא ,ףיל ךיוא יז בָאה ןּוא ,רעניווונייא עריא ןּוא ןסאג

 יז קידיײטרַאפ ,ןקידײלַאּב לָאמַא רעװ יז טעװ
 :רעטָאפ ןייד



 .ץרעמ





 עלּוש-טנװָא יד

 .ןט-:2 םעד ,קיטשרענָאד

 -טנװָא רעד ןיא טריפעגניירא ןטכענ ךימ טָאה עטַאט רעד
 ןעװעג ןיוש ןענייז ןּפמָאל יד ןעװ ,קריצַאּב רעזדנּוא ןּופ עלּוש

 ג
: 

 . ?הצפיונוצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה רעטעּברַא יד ןּוא ןדנּוצעגנָא
 .ןעמּוק

 סָאװ רָאנ רעצעמע :טקנּוּפ .טָאה'ס םירָאװ ,זייּב רעייז ןעװעג רערעל
 ַא טקַאהעגסױא ןּוא רעטסנעפ ןיא ןייטש ַא ןפרָאװעגנײרַא טַאהעג
 ןטלַאהראפ ,סַאג רעד ףיוא ןפָאלעגסױרַא זיא רעצייווש רעד .ּביוש

 רעכלעוו ,ידרַאטס ןעמוקעגּוצ זיא דלַאּב רָאנ ,לגניי ַא סעּפע
 ,רעד טשינ זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ןּוא ,רעּבינגעקא .טניֹוװ

 *עב רע טָאה -- ,ןגיוא ענעגייא עניימ טימ ןעזעג ּבָאה ךיא --
 ,יטנארפ ןפרָאװעג טָאה ןײרַא רעטסנעפ ןיא ןייטש םעד יװ -- טגָאז
 סּפיּפ ַא רָאנ ביג ןּוא :רימ ּוצ ןּוטעג יירשעג ַא ךָאנ טָאה רע ןּוא
 / .ארֹומ ןייק טשינ ּבָאה ךיא רָאנ !ןעז ּוטסעװ ,טרָאװ ַא

 טרעטייוװרעד זּומ יטנַארפ זַא ,טגָאזעג טָאה רַאטקעריד רעד

 .קידנעטש ףיוא עלּוש ןּופ ןרעו

 ןעניז עכלעװ ,רעטעּברא יד ּוצ טקוקענּוצ ךימ ּבָאה ךיא

 ייוצ רֶשְפא ןעוועג ןיוש ןענייז יז ןּוא ,יירד ּוצ ,ייווצ ּוצ ןעמּוקעגנָא

 ,לַאז ןיא טרעדנּוה

 יד ,ךַאז ענייש ַאזַא זיא סָאד זַא ,טסּוװעג טשינ ּבָאה ךיא

 ףלעווצ ּוצ עכלעזַא .ךעלגניי ךיוא ןעמּוק  ןטרָאד םירָאװ .עלּוש.טנװָא
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 / ףעד ןּוא רָאטקעריד רעד זיא ,ןעמוקעגניירַא ןענייז רימ ןעוו



 דךניצַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,דרעּב טימ ,סעסנַאװ טימ רענעמ ןּוא ,רָאי

 רעהַא ָאז ןעמּוק ןּוא טעּברַא רעד ןּופ טרעקעגקירוצ סָאװ רָאג

 ,ןײרַא סַאלק ןיא ,ףימ יװ טקנוּפ ,ךעלכיב טימ ,ןטפעה טיפ

 עצרַאװש טימ ,סרעציײה .ָאד ןענייז סע ,סערעלָאטס ָאד ןענייז סע

 סע ,טנעה עטכעלַאקרַאֿפ טימ רערעיומ .ָאד ןענייז סע ,רעמינּפ

 ןריּפש לָאז ןפיוא ןּוא ,לעמ טימ עטסיײװרַאפ סרעקעּב ַאד ןענייז

 ןיפ תוהיר ,עלָאמס ,לייא ,רעדעל ,ריקֲאל ןּופ תוחיר יד ךיז

 ! ןטַאטשרַאװ ןּוא תוכאלמ ײלױעלַא

 /,רעטעּברַא:עירעליטרַא גנולײטּפָא ןַא ןעמוקעג ךיוא זיא סע

 .לַארּפַאק רעייז טימ ,ןרידנּומ ןיא ענעוטעגנא

 ןּביוהעגפיוא ,קנעּב יד ףיוא טצעזעגסיוא עלא ךיז ןּבָאה דלַאּב

 ןגױּבעגנַא ןּוא ,סיפ יד ןַא ןרַאּפש רימ עכלעװ ףיוא ,ךעלעטעדב יד

 עטנפעעג טימ ןעננאגעגּוצ ןענייז עכעלטע ,רעכיּב יד רעּביא ּפעק יד

 ףרעלקרעד סעּפע יי לָאז ןעמ קידנטעב ,רערעל יד ּוצ ןטפעה

 ןטצוּפעגסױא ,ןגנוי ןקיזָאד םעד ןעזרעד ךיא ּבָאה דלַאּב

 :ייֵז םַע ",לטַאקָאװדַא, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןּבָאה רימ ןכלעװ ,רערעל

 רע ןּוא ,רעטעּברַא ריפ יצ ,יירד עלעשיט ןייז ַאּב ןענַאטשעג ןענ

 .געטש טָאה סָאװ ,רעד ןּוא ,ןעגנוּביא ערעייז טרעסעּצעגסיוא ייז טָאה

 .עג ּבָאה ךיא .ןעוועג ךיוא זיא ןטערטּוצּפָא סיפ יד ןרעדעי ביל קיד

 י עכלעוו ,רעּברַאפ ַא סעּפע טימ ןעמַאזּוצ טכַאלעג טָאה רע יװ ,ןעז

 .יולּב ףיוא ןּוא זָאר ףיוא טרימשעגּפָא טײעה ןייז טגנערּבעג םיא טָאה

 ,טָאג ןעקנַאד ,זיא רעכלעוו ,רערעל ןיימ ןעוועג ךיוא זיא סע

 .זדנּוא וצ ןעמּוק ןגרָאמ טעװ ןּוא ןלָאװעג טנוזעג

 ןעװעג ןענייז לַאז םענײמעגלַא ןטשרעטנּוא ןוֿפ ןריט יד |

 .ןירַא ןסַאלק עלַא ןיא טנפעעגפיוא טיירּב

 ךד ןּבָאה סעיצקעל יד ןעװ ,ןעװעג טניוטשרעד ןיִּב ךיא
 יו ,םַאזקרעמפיוא ןּוא קיסיילפ ןעוועג ןעגייז עלַא יװ ,ןביוהעגנא

 קיל ןכעלגעװַאּבמוא ןַא טימ סעיצקעל י1 טרעהננסיוא ןבָאה יז
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 ןעמּוק -- טגָאזעג רָאטקעריד רעד טָאה -- ייז ןּופ ךס ַא --

 ,טעּברַא רעד ןּופ ךיילג ,ןקיטעּפשרַאפ ּוצ טשינ ידּכ ,רעהַא ָאד

 ןירַא ליומ ןיא סעּפע םייהרעדניא ּוליִפֲא קידגטערטּפָא טשיג

 ,קירעגנוה ןענייז ןּוא ,ןּפאכ ּוצ

 העש רעּבלַאה ַא ךָאנ ,ךיז ןּבָאה ךלגניי ערענעלק יד ַאב רָאנ

 עכלעװ ,עכעלטע ןּוא ,ןּבעלק יצ יּבױהעגוָא ןגיוא יד ןיוש ,ןענרעל

 ,קנאּב רעד ןָא ּפעק יד קידגרַאּפשנָא ,טעּפארבעג טסעפ ןיוש ןָֿאה

 רעד טימ ריר ַא ייז קידנּבעג ,טקעװיעגפיוא רערעל רעד טָאה

 *עג ןּבָאה עלַא !טשינ ענעסקאוורעד יד רעּבָא .רעיוא ןיא רעדעפ

 ּוליּפַא טָאה רענייק ןּוא ,רעליימ עטנפעעגפיוא טימ עיצקעל יד טרעה

 שימָאק יעלקערש זיא סע ,גיוא ןייק טימ ןוטעג גּורמ ןייק טשיג

 ףיוא ןציז עקידרעּב ןּוא עקיסנָאװ עקיזָאד יד יװ ,ןקּוק ּוצ ןעװעג

 | | .קגעּב ערעזדנּוא

 ןיּב כ .קָאטש ןעטשרע ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא ךיוא ןענייז רימ

 ןיימ ףיוא יװ ,ןעזעג ןּוא סאלק רעזדנּוא ןּופ ריט רעד ּוצ ןפָאלעגּוצ

 טימ ,סעסנָאװ עסיורג ךעלקערש טימ רעטעּברַא ןַא סעּפע טציז טרָא

 :עלַאקּוצ רעכיז ךיז טָאה רע עכלעוו ,טנַאה רענעדנּוּבעגמּורַא ןַא

 ךיז רע טימַאּב ,ךעלעמַאּפ ,ךעלעמאפ ןּוא ,ןישאמ רעד אֹּב טעשט

 ןפיוא ּבָאה'? ןעװ ,ןלעפעג רימ זיא ןטסנעש םּוצ רעּבָא ,ןּביירש ּוצ

 .לקניװ ןּבלעז ןיא ןּיא קנַאּב רעּבלעז רעד ףיוא ,טרָא סלרערעיומ

 .לעװ ,רערעומ ןסיורג רעייהעגמּוא ןקיזָאד םעד ,רעטָאפ ןייז ןעזרעד

 - ,סנגיוּבנלע יד טימ ּפָאק םעד טרַאּפשעגרעטנּוא ןסעזעג טרָאד זיא רעכ

 ןיא ןּבַארגעגנײא ןגיוא יד ןּוא טנעה יד ףױא עּבמָאנ יד קידנטלַאה

 .עג טשינ טעמּכ טָאה דע זַא ,עיע? רעד ןיא טפיטרַאפ ױזַא ,?כיּב

 | | .טמעטָא

 רע ,אּברדא .לאפוצ רעכַאּפנײא ןייק טשינ ןעוועג זיא סָאד

 ןיא רָאטקעריד םּוצ טנװָא ןטשרע םעד דלאּב ןעמּוקעג זיא ןיילַא

 | | ; ןטצבעג
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 ןוא רימ ּוצ סּוג ױזַא ןייז רָאטקעריד רעה רעד עשז.לָאז --
 -- ,"עלעקסיּפ-ןזָאה , ןיימ ןּופ טרָא ןפיוא ןציז ּוצ ןּביױלרעד רימ

 .קידנעטש עקַאט םיא רע טפּור יױזַא םירָאװ

 יװ ,ןעזרעד רימ ןּבָאה ,ןעגנַאגעגסיױרַא ןיוש ןענייז רימ ןעוו

 יד ףיוא רעדניק טימ ןעיורפ ךס א רעייז ןטרַאװ סָאג רעד ףיוא

 א רָאפ טמוק רעיוט ןיא דלַאּב זַא ןּוא ,רענעמ ערעייז ףיוא טנעה

 ריא טיג ,דניק סָאד רעטּומ יד ַאּב טמענ רעטָאּפ רעד :ךיז ןטייּב

 .םייהַא םּוא ךיז ייז ןרעק ױזַא ןּוא ,ןטפעה יד ןּוא רעכיּב יד קעװַא

 טימ לּופ ןעװעג סָאג יד ןיא טּונימ עכעלטע ןיפ ףיולרַאפ ןיא

 ,ןעמיטש ערעייז ןּופ שיורעג םעד טימ ןּוא ןשטנעמ

 ןעזעג רָאנ ןּבָאה רימ ןּוא ,ןּבילּבעג ליטש ץלַא זיא םעדכָאנ

 ךעלעמַאּפ ךיז טָאה טָאװ ,רָאטקעריד ןּופ רּוניּפ עדימ ,עגנַאל יד

 | ,טרעטייװרעד
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 .ףמ ַאק ַא

 ןטי5 םעד ,קיטבל

 !םעד ףיוא ןטכער טנעקעג ךיז טָאה ןעמ

 ,עלּוש ןּופ ןפרָאװעגסױרַא טָאה רָאטקעריד רעד ןכלעוו ,יטנַארפ

 ַא רעטנוא ךיז קידנטלַאהַאּב ןּוא  ,ןייז ּוצ םֵקֹונ ךיז ןסָאלשַאנ טָאה

 טָאה רעכלעװ ,ןידרַאטס טרַאװעגּפָא רע טָאה ,זיוה ַא ןּופ לקניװ

 רעד ףיוא ,ךעלטנייוועג יװ ,ןטערטעגּפָא ,עלֹוש זּוּפ ןײגסױרַא ןכָאנ

 ריא טימ סענייאניא ןּוא ,רעטסעװש ןייז ךָאנ סאג רענעדלָאג סיורג

 ןֶא ךוא עיװליס רעײסעװש ןיימ ןעזעג טָאה סָאד טרעקעגקירּוצ ךיז

 י- ,םײהַא ןפיול וצ ןעמּוקעג ענעקָארשעג-רעּביא
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 םענעטַארעצ ןייז ןיא טָאה יטנַארפ :יוזא ןעשעג זיא'ס ןוא

 ץיּפש יד ףיוא ןפיולכָאנ טזָאלעג ךיז ,טייז ַא ףיוא ןּוטעגנָא ,עלעטיה

 *עג יצ ַא ,עקּפעשטַאז ַא סעּפע ךיז קידנכּוז ןּוא ,ןידרַאטס ךָאנ רעגניפ

 טָאה רע זַא ,קרַאטש ױזַא ּפָאצ םִאֹּב רעטסעוװש ןייז ןטניה ןּופ ןּוט

 -עג ַא טָאה עלעדיימ סָאד .רעטניה ַא ןפרָאװעגמּוא טשינ רעיש יז

 דעכלעוו ,יטנַארפ .טיירדעגסיוא ךיז טָאה רעדּורּב ריא ,ןּוטעג יירש

 :טגָאזעג טָאה ,ןידרַאטס רַאפ רעקרַאטש ןּוא רעכעה ךס ַא זיא

 -רעד ךיא רעדָא ,ןּוט טשינ סּפיּפ ןייק טסעװ ּוד רעדָא --

 ,ךיד עגרה

 יוִזַא זיא רע שטָאב ןּוא ,טכַארטעג טשינ גנַאל טָאה ידרַאטס

 =נִיי ןקיזָאד םעד ףיוא ןפרָאװעג ךָאד ךיז רע טָאה ,קיד ןּוא ןיילק

 .ןפָארטעג רָאנ טָאה רע ּוװ ,טסיופ רעד טימ ןקַאה ןּבױהעגנָא ןּוא שטאג

 .וםיא טָאה יטנַארפ לייוו ןּוט טנעקעג טשינ רעּבָא םיא רע טָאה ךס ןייק

 זיילְּב ןעװעג ןענייז סַאג רעד ףיוא ,סמערַא עדייּב ַאּב טּפַאכעגנָא

 .ןעמענעצ רעגעלש יד טנעקעג טשינ טָאה רענייק ןּוא רעדניק

 ןּוא ,דרע רעד ףיוא ןידרַאטס ןפרָאװעגרעדינַא יטנַארּפ טָאה = |

 רעּבָא רע זיא ,טּונימ ַא ףיוא ןעגנורּפשעגפיוא קירוצ זיא רע שטָאכ

 ךיא יװ םיא ןיא טקַאהעגנײרַא טָאה יטנַארפ ןּוא ,ןלַאפעג רעדיוװ דלַאּב

 ,רעיוא סָאד ןסירעגנייא םיא רע טָאה עגר ןייא ןיא .ץָאלק ַא
 םינּפ ןיא טסיופ רעד טימ ןגָאלשעג ןּוא גיוא ןַא טקַאהעגרעטנוא

 רעד ןּופ טּולּב סָאד ךיז טָאה לגניי ןעמירַא םעד זַא ,ױזַא ןיירַא

 םּורּב ַא רָאנ טָאה רע ! רעטרַאה ַא זיא ידראטס רעּבָא ,טזָאלעג זָאנ

 ; ןּוטעג

 ײּפָא ריד לעװ ךיא רעּבָא ,ןענעגרהרעד ךימ טסעװ --

 ! ןלָאצ

 ףורַא ידרַאטס ןוא דרע רעד ןָא ץעז ַא יטנַארפ טיג טָא ןּוא

 ,ןרעטש ןטימ סּפעש ַא יװ םיא טעשזדַאּב ,םיא טעּפָאק ,םיא ףיוא

 .רעמאה ַא טימ יװ ,טסיופ רעד טימ םיא רעּביא טקַאה ןּוא

 ו



 ;רעטסנעפ ַא ןופ טיירש יורפ ַא סעּפע

 | רעניילק ,ָאװַארּב --

 : ערעדנַא ןּוא

 . ,רעטסעװש ןייז טקידיײטרַאפ רע --
 ! ערעדנַא ךָאנ ןּוא

 !טסעפ רָאנ ,םיא גנַאלרעד !טשינ םיא קנעש !גָאלש --

 : ןיטנַארפ ּוצ ןּוא

 !רעניימעג ןדחג !ןֶא ןעמ טלַאפ ןרענעלק ַא ףיוא --

 טלעטשע:רעטנוא ,טּפַאכעגפױא יטנַארּפ ךיי טָאה קנילצולּפ ןוא
 | םיא ךָאנ טשרע רענעי ןּוא ,ןלאפעג זיא ידרַאטט ,סופ ַא

 ! רעטנּוא ךיד ביג -

 ' ! ןייג --

 ַא ,ןּוטעג סיר ַא ידרַאטס ךיז טָאה קילּבנגוא ןייא ןיא ןּוא

 ַא טימ םיא ןגיוּבעגרעּביא ,טפלעה רעד ןיא ןיטנַארפ ןּוטעג ּפאב

 םעד ןָא קַאנק ַא דליװ םיא קידנּבעג ןּוא ,גנּוגנערטשנַא רעכעלקערש

 רעד ףיוא ינק ַא טימ םיא ףיױא ןלַאפעגפױרַא רע זיא ,קורע

 טסורּב

 ַא טָאה -- !רעסעמ ַא טָאה רעקיטכערטרעדינ רעד ,ַא --

 ןעגעפָאװטנַא ּוצ ידּכ ,קידנפילוצ ,שטנעמ ַא סעּפע ןּוטעג יירשעג

 :יימעג םעד טּפַאכעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה ידרַאטס רעּבָא ,ןיטנַארּפ

 ןּוטעג סיּב ַא םיא ױזַא ןוא םערָא םִאֹּב טנעה עדייּב טימ גנוי םענ

 ןּופ דלַאּב זיא רעסעמ סָאד זַא ,טסיופ רעטקירדעגפיונּוצ רעד ןיא

 ,ןעניר ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה טולכ סָאד ןּוא ,ןלַאפעגסױרַא ריא

 .עגפיוא ,ןסירעצ ייז ,ערעדנַא ןּפָאלעגנָא ןענייז טשרע דניצַא

 ףיוא טעמּכ רעטיירדעצ ַא טּפעלשעגקעװַא ךיז טָאה יטנַארפ ; ןּביוה

 ךעלקערש ,דלעפטכַאלש ןפיוא ןּבילּבעג זיא יזרַאטס ןוא ,ריפ עלא

 א רעּבָא ,גױא טקַאהעגרעטנּוא ןַא טימ  ,םינּפ ןפיוא טעשטַארגעצ

 ר
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 .לעװ ,ךעלגניי יד ןשיװצ ,רעטסעװש רעקידנענייװ ןייז ןבעל ,רעגיז

 ןופ ןטפעה ןּוא ךעלכיּב ענעפרָאװעצ יד ןּבילקעגנעמַאזּוצ ןּבָאה עכ

 | יי .סַאג רעד
 ןעמיטש םּורַא ןפּורעגנָא ךיז ןּבָאה -- !לגּניי קיטכיט ַא --

 !רעטסעװש יד ןקידילאב טוָאלעג טשינ טָאה רע -- ,ןעיורפ ןּופ
 | | ! טקידייטרַאפ יז

 .ַאר ןייז ןגעו טגרָאזעג רעמ טָאה רעכלעוו ,,ידרַאטס רעּבָא

 .קיצנייא ןקּוקַאּב ּוצ ןּבױהעגנָא דלַאּב טָאה ,גיז םעד ןגעוו יװ ,ץעינ

 /טשינ טלעפ סע יצ ,ןטפעה יד םעדכַאנ ,ךעלכיּב יד רעירפ ,זייוו

 סָאד טכַארטַאּב ,לּברַא ןטימ טשיװעגּפָא ,ץנַאג ןיא ץלַא יצ ,סעּפע

 א םעדכָאנ ,טרַא ריא ףיוא ךַָאז עדעי טגיילעג ,עלעטסעק-רעדעפ

 :רעטסעװש ןייז ּוצ טגָאזעג ,קידנעטש יװ רעטסנרע ןּוא רעקיור

 עלַא ףיוא עּבַאגפיוא ןַא ןכַאמ ּוצ ּבָאה'כ םירָאװ ,ךיג םּוק --

 ,סעיצַארעּפָא ריפ

 5 4 4 8 8 5 3 0 ג 5 9 6 ּׁש

 ,רעליש יד ןּופ ןרעטלע יד

 .ןט:6 םעד ,קיטנַאמ

 -ָארג רעקיזָאד רעד ןּוז םּוצ ןעמּוקעג זיא ירפרעדניא טנייה

 סָאד זַא ,טַאהעג ארֹומ טָאה רע םירָאװ ,רעטַאפ רעד ,ידרַאטס רעּב

 ,יטנַארפ רעּבָא ,ןיטנַארפ טימ ןפערט טשינ רעדיװ ךיז לָאז לגנוי

 ןעמ םירָאװ ,ןזייװ טשינ סָאג רעד ףיוא ןיוש ךיז טעװ ,ןעמ טגָאז

 -עג טנייה ןענייז ןרעטלע ךס ַא רעייז ,טצעזעגנייא דלַאּב םיא טלָאװ

 ,עג ןקיטכענ םעד ּבילּוצ ץלַא זיא סָאד ןּוא ,עלּוש רעד ּוצ ןעמּוק

 ןעמּוקעג ךיוא זיא סע .ןרָאװעג קִיורמּוא ױזַא עלַא ןענייז -- געלש
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 טקנוּפ סיוא טעז רעכלעוו ,ועטָאּפ סיטערַאק ,רעלדנעה-ץלָאה רעד

 רע ,רעמ טשינ ,רעכעליירפ ַא ,רעקנילפ ַאזַא ךיוא :ןּוז ןייז יוװ

 עלעגנעטס קידנרילָאקיײװצ ַא טגָארט ןּוא ךעלעסנַאװ עקיציּפש טָאה

 סָאװ ,עקיזָאד יד ןרעטלע עלַא טעמּכ ןיוש ןעק ךיא .,ךָאל-ּפָאנק ןיא

 ,ןרעטלע יד טשינ ךיוא סָאד ןענייז לַאמליײט .רעליש יד ךָאנ ןעמּוק

 :עגיוּבעגנייא ןַא רָאג ןיוש ,ישעּבָאּב ןיא לשמל ַאד זיא סע םירָאװ

 ריפ קידנעטש טמּוק עכלעוו ,עקּפּק רעסיורג ,רעסייוו ַא ןיא ,ענ-

 ןריפ ּוצ טגנערּב ןּוא ,םרּוטש ַא יצ ,יינש ַא זיא'ס יצ ,גָאט ןיא לָאמ-

 רעד ןיא ךיז טנרעל רעכלעװ ,לקינייא ריא םיײהַא ּפָא טריפ ןּוא

 סע טּוט ,לדנטלַאּפ טָאד סיוא םיא טּוט יז .סַאלק-טירטנייא רעטשרע?

 טלטרעצ ,ּפָא םיא טצוּפ ,עלעטַאװַארק סָאד טיא טדניברעּביא ,ןָא םיא

 בילּוצ רַאנ טּבעל יז זַא ,דלַאּב טעז ןעמ ,ןטפעה ענייז טקוקַאּב .-,םיא

 םיא ץּוח ַא זַא ןּוא ,םיא ןּופ רָאנ טכַארט יז זַא ,לגניי ןקיזָאד םעד-

 רעד לָאמלײט ךיא ?טמּוק סע .טלעװ רעד ףיוא טשינרָאג יז טעז

 ּוק ףױא טייג סָאװ ,סמעד ,רעטָאפ סיטעּבָאר ,ןַאטיּפַאק:עירעליטרא

 ןרעטנוא ןּופ דניק סָאד טעװעטַארעגּפָא סָאד טָאה סָאװ רעד ,סעיל

 רַאפ ייּבראפ טייג סע ןגעלַאק יד ןופ רָאנ רעװ ןּוא ,רעפַא סוּבינמַא

 ,טעלג ַא םיא טיג רעדָא ,םיא ּוצ לכיימש ןביל ַא טיג ,עקילַאק יד

 ךױא טרעפטנע ,טלעװ רעד ףיוא רעכעליירפ ןייז םיא לָאז סע זַא)

 ּוצ קירּוצ ךיז טגיינ רע רעדָא ,ןבלעז םעד טימ ּפָא ןַאטיּפַאק רעד

 טשיגב ךָאנ ךיז טָאה סע .ןצעמע טעלג ַא טיג רע רעדַא ,ןרעדעד

 ,עלַא ּוצ ךיז טגײנ רע .ןדיימסיוא ןצעמע לָאז רע זַא ,ןפָארטעג

 סָאװ ןּוא ,קעװַא טייג רצ ןעוו ,ךיז טנגעזעג רעדָא ,ןרעדעי טסירגַאּב -

 ךיז רע טדיירפ רעמ ץלַא ,ןּוטעגנָא טייג רענייא רעגרע ןּוא רעמירָא

 | ,םיא רע טקנַאד רעמ ץלַא ןּוא םיא טימ

 לשמל ,לָאמלײט טרָאד ןעמ טעז ןכַאז עקירעיורט ךיוא רעּבָא
 ןיא טייצ שדֹוח ַא ןעמּוקעג טַאהעג טשינ ןיוש זיא סָאװ ,רעה ןייש

 טָאה רעטלעװ ,ןּוז ַא ןּברָאטשעג םיא זיא סע ליײװ = ,ןיירַא .עליש



 ןגמּוק ןביױהעגנָא רעדיװ טָאה ,עלּוש ןיא זדנּוא אּב טגרעלעג ךיז

 סָאד ןעמּוקעג זיא רע ןעװ זיא ,ןרעגנַיי ןטימ ,ןטייווצ ןייז טימ

 ןּוא סַאלק יד ןעזרעד ןּוא טסּולרַאּפ ןסיורנ םעד ךָאנ לָאמ עטשרע

 .קעװַא רע זיא ,טשיג ןיוש טּבעל רעכלעוו ,ןּוז ןייז ןּופ ןגעלָאק יד

 ירֲאפ ,ןיװעג ַאזַא טזָאלעגסױרַא ןּוא ןײרַא לקניװ ןיא ןעגנַאגעג

 טָאה רָאטקעריד רעד זַא ,םינּפ סָאד טנעה עדייּב טימ ךיז קידנלעטש

 ינַאק ןיא ךיז ּוצ טריפעגניײרַא ןּוא ןעמונעגנָא םערָא זרעטנּוא םיא

 .עירַאלעצ

 ןענעק סָאװ ,סדעפומ"ןּוא סרעטָאּפ*ליײט ָאד ךיוא ןענייז סע

 ,ןעמענ יד ַאֹּב םירבח סניז ערעייז עֶלַא

 רעד ןּופ ךעלעדיימ ךיוא רעדירּב ערעייז ךָאנ ןעמּוק לָאמלייט

 ,םּויזַאנמיג ןּופ רעליש ךיוא ןּוא עלּוש רעטנָאנ

 ,קידנעעז ,רעכלעוו ,רעטלַא ןַא ןיוש ,רעה ןייא ַאד ךיוא זיא סע

 טגיײּב ,טפעה ַא רעדָא רעדעפ ַא טזָאלעגּפָארַא טָאה עלעגניי ַא זַא

 זיא דעטלַא רעד ןּוא ,ףיוא םיא סע טּבייה ןּוא ןייא דלַאּב ךיז רע

 ! קיגװָאקלַאּפ ַא ןעוועג לָאמַא

 ןסעּומש ןעמַאד ענעּוטעגנָא ןייש יװ ,לָאמ ךס ַא טעז ןעמ

 ףיוא ךעלכיט ןיא ןעיורפ עכַאפניא טימ עלֹוש רעד ראפ ךרוד ךיז

 ,טנאה רעד ףיוא לשייק ַא טימ ןּוא ּפעק יד

 : טגָאז ענייא

 !טַאהעג טנייה ןּבָאה ייז עּבַאגפױא ערעווש ַא רַאּפ סָאװ ,ךַא --

 ; עטייווצ ַא ןּוא

 סָאד זא ,טניימעג ּבָאה'כ ! רעניימ טָאג ! קיטַאמַארג יד ןּוא --

 .'עגרעל גָאט זיּב ךיז טעװ ?גנ7

 עלַא דלַאּב ןסייװ ,קנַארק טרעוו רעליש יד ןּופ רעצעמע ןעוו

 עקַאט טנייה .עלַא ךיז ןעיירפ ,טנוזעג טרעװ רע זַא ןּוא ,ןופלשד

 ,ןירעלדנעה.סנירג יד טלגנירעגמּורַא ןעצ רעדָא טכַא רשפא ןּבָאה
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 ַא םענייא ןופ טנוזעג ןגעװ טגערפעגסיוא יז ןּוא ,רעטומ סיטערַאק

 ,סַאלק.סטירטנייא רעד ןּופ עגעלָאק ַא סרעדּורּב ןיימ ,ןקישטניילק

 ןּוא ,יז סָאװ ,ףיוה ןּבלעז םעד ףיוא ןעניֹוװ סע ןרעטלע סעמעוו

 .ק:ַארק רעייז זיא רעכלעוו

 יַאֹּב ןּוא סיוא טכיילג עלּוש יד זַא ,ןתמא ןיא ךיי טכַאד סע

 !ךיז ןשיװצ עלַא טעדניירפ

 2 ױ 6 9 5 : 3 1 פ 9 9 8

 .8 רע םּונ

 ,ןט38 ?טד ,,ךָפ הטימ =} יי 4 4

 .ענעצס עדנריר א ןעזעג ךיא ּבָאה ןטכענ

 ,ןקרעמַאּב טנעקעג ןעמ טָאה ןָא טייצ רעסיוועג ַא ןּוּכ ןיוש

 ידנעה-סנירג יד םיא ףיוא טקּוק ,ןיטָארעד רַאפ קידנעײגײברַאפ ,זַא

 זיא יסָארעד יװ ,טעדכָאנ םירָאװ ,טײקרַאּבקנַאד רעפיט ַא טימ ןירעל

 טנַאטסערַא םעד ןּוא ןרָאטניט ןּופ שינמייהעג יד  ןרָאװעג ריווװעג

 .יצרַאה רערעדנּוזַאּב ַא סימ ןעצַאּב ןּביױהעגנָא ךיז רע טָאה ,78 רעמּונ

 עטיור טָאה סָאװ ,יסָארק םעניילק ןקיזָאד םעד ּוצ ,ןּוז ןייז ּוצ טייק

 סעיצקעל יד ןכַאמ םיא טפלעה רע .טנַאה עטרַאדעגּפָא ןַא ןּוא רָאה

 םיא טיג ,ךיז טקַאהרַאפ יסָארק ןעוװ ,רעטנוא םיד טגָאז ,עלוש ןיא

 סנייז ןעװעג טלָאװ סָאד יװ טקנּוּפ ,ןעלדנעּפּביירש ,סענעּפ ,ריּפַאּפ

 ןעגױלַאּפ םיא ליוו רע לײװ ,רַאפרעד ץלַא זיא סָאד ןּוא .רעדּורּב ַא

 .רעד קידנליװמּוא ךיז טָאה רע סעכלעוו ,קילגמּוא טרעטָאפ ןייז רַאפ

 .טשינרָאג טסיײװ ןּוז רעד ןכלעװ ןגעוװ ןּוא ,טסּוװ

 טקיקעג ױזַא ,טקּוקעג ןיטָארעד ףיוא רעטּומ יד ןיוש טָאה

 טעג ןייז רַאפ ןגיוא עריא ןּבעגקעװַא טלָאװעג םיא טלָאװ יז יו
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 עכלעוו ,יורפ עטּוג ַא רצייז זיא סָאד םירָאװ ,דניק ריא ּוצ טּפַאשיײר
 טריסערעטניא רעכלעוו ,יסָארעד רעד ןוא ,ןּוז ריא רַאפ רָאנ טּבעל
 ,ערעדנַא עלַא ןּופ סיֹוא םיא טליײט רעכלעװ ,םיא טימ ױזַא ךיז
 טעז ,סָאלק ןיא רעליש רעטשרע רעד ,לֹרּוחֹּב ענייפ סָאד ,יסָארעד
 ןּוא ,סױרַא עלהשעמ ַא ןּופ ןּוז רעכעלגינעק ַא יװ סעּפע סיוא ריא
 ,ןעזעג טּוג ּבָאה ךיא .טעמּכ ןקיליײה ַא ףיוא יװ םיא ףיוא טקּוק יז
 ןיסָארעד ףיוא ןירעלדנעה-סנירג יד טקּוק גָאט עכעלטע ןיוש זַא
 ,ךיז טמעש יז רָאנ ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג םיא טלָאװ יז יװ ,ױזַא
 םיִא ריט רעד .ןיא ,ןסָאלשטנַא ךיז יז טָאה ירפרעדניא ןטכענ טשרע
 | ; טגָאועג ןּוא ןטלַאהרַאפ

 ,רעײז טעּצ ךיא ,ןעמעש טשינ לֹרּוחּב סָאד ךיז לָאז --
 סָאד לָאז ןּוא ,לגניי ןיימ ּוצ טּוג ױזַא זיא לרּוחּכ סָאד םירָאװ
 רעמירָא רעד ַאּב קנעדנָא םעניילְק ןסדָאד טד שגטענוצ לרּוחּב
 | ,רעטּומ

 *ענּפָא ,סײװ ַא סנירג לשייק ןופ ןגױצעגסױרַא טָאה יז ךוא
 ,ןרָאװעג טיור ןצנַאגניא זיא יסָארעד .עלעטסעק ןלעװָאט טדליג
 .+= ;טײקנסַאלשטנַא טימ טגצזעג ןּוא קירוצ טירט ַא טכַאמעג

 יַשיִנ סָאד לעװ ךיא ,ןּז םעד ןּבעג יורפ יד סָאד לָאז --
 | קנַאד ךיא ,ןעמענ

 .רעּביא ןּבױהעגנָא ןּוא ןרָאװעג קיטעמּוא רעייז זיא יורפ יד
 | : עמיטש רעליטש ַא טימ ןטעּב

 סָאד ...ןקידײלַאּב לֹרּוחּב סָאד טלָאװעג טשינ ּבָאה ךיא --
 ,,סעקלעמרַאק עכעלטע רָאנ ןענייז

 7 ןטײ8 ןוטעג ?קַאש ַא זיולּב רָאנ טָאה יסָארעד רעּבָא

 , ,ןעמענוצ טשינ טעװ רצ ז8

 ןעמונענסױרַא טייקטסיירדמוא סיורג טימ יז טָאה סלָאמַאד ןּוא

 ;טגָאזעג ןוא ךעלכעטער עטיור עלעטניּב ַא ?שייק ןּופ
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 ,עגוצ ךעלעעטער עקיזָאד יד לרּוחּב סָאד שטָאכ עשז:לָאז --

 ,ןגָארטמײהַא ןעמַאמ רעד ןּוא ,עקנעשירפ ,ןעכ

 ,ןוטעג לכיימש ַא טָאה יסָארעד

 -יא .טשינרַאג ליװ ךיא רעּבָא ,רעייז קנַאד ךיא ! ןיינ --

 רע לייוו ,ןוז סיורפ רעד רַאפ ןענעק לעװ ךיא סָאװ ,ץלַא ןּוט לעװ

 לעװ ךיא רעּבָא ,"גניי ךעלטנרָא ןא רעייז זיא ןּוא עגעלַאק ןיימ זיא

 !קנַאד ךיא .ןעמענ טשינרַאג

 טקידיײלַאּב טשינ ךָאד ךיז טָאה לרּוחב סָאד .. ,רעּבָא -- |

 ,טגערפעג קיורמוא יורפ יד טָאה --- 1 רימ ןיפ

 קידנעלכיימש טרזחעגרעּביא יסָארעד טָאה --- ! ןיינ ,ןיינ --

 טנעה יד טימ שזַא טָאה ןירעלדנעה-סנירג יד ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא ןּוא

 ,ןוטעג שטָאמ ַא

 ַא רַאפ סָאװ ןּוא !זיא סָאד דניק סטּוג ַא רָאּפ סָאװ ןּוא --

 !ןעזעג טשינ סעכלעזַא ןּבעל ןיימ ףיוא רָאג ךָאנ ּבָאה ךיא !סּפיל

 רעגייז ַא רָאנ ,טקידנעעג לייוורעד ךיז טָאה םעד טימ ןּוא ,ונ

 ,רעטָאפ רעד ןיסָארק ךָאנ ןעמוקעג ,רעטּומ רעד טַאטשנַא ,זיא ריפ

 ,םענייז םינּפ ןקיטעמוא ,ןכיילּב ןקיזָאד םעד טימ

 םעד טול ןּוא ,גנַאגסױרַא םַאּב ןיסָארעד ןטלַאהרַאפ טָאה רע

 זַא ,טנעקרעד דלַאּב ךיא ּבָאה ,םיא ףיוא טקוקעג טָאה רע יוזא יו

 ,שינמייהעג ןייז ןּופ טסייוו יסָארעד זַא ,ןייא םיא טלַאפ סע

 ןּוא ןקיטעמּוא ןַא טימ טגָאזעג רע טָאה ,ױזַא קידנקוק יא

 :לֹוק ןדנריר

 זיא סָאװרַאפ ,.. ,דניק ןיימ ּוצ טוג רעייז זיא לרוחּב סָאד --

 ?םיא ּוצ טּוג יװַא לרּוחּב סד

 .עג טָאה ןעמ .רעייפ יװ טיור ןייטש ןבילבעג זיא יסָאדעד

 :ןגָאז קיטנירפיוא ןּוא ךַאפנייא ץנַאג טלָאװעג טלָאװ רע זַא ,ןעז טנעק

 ןייז ,ריא ףךיוא לייו ,רעכעלקילנמוא ןַא זיא רע לייוו ---

 ר
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 -ּפָא טנעז ןּוא ,קידלוש יו ךעלקילגמּוא רעמ ןעװעג טנעז ,רעטָאש

 ַא טָאה ריא לייװ ,ןפֹוא ןלעדייא ןַא ףױא דלּוש רעייא ןעמּוקעג;

 ...ץראה טי

 ןענעיילרעּביא טנעקעג ץלַא סָאד טָאה ןעמ שטָאכ ,רעּבָא

 ןיא סָאד ןדערוצסױרַא טּומ טלעפעג ךָאד םיא טָאה ,םינּפ ןייז ףיוא

 לקע ןַא יװ ,גנוגערפיוא ןַא סעּפע טליפעג רע טָאה ךיוא ; רעטרעװ

 ַא ןּופ טּולּב סָאד ןסָאגרַאפ טָאה רעכלעװ ,שטנעמ ןקיזָאד םעד ּוצ

 ,רעמירַא רעד ןּוא .שינעגנעפעג ןיא ןסעזעגּפָא רָאי סקעז ןּוא ןטייווצ

 ןיסָארעד ּוצ ןגױּבעגנָא ךיז טָאה ,ןענַאטשרַאפ ץלַא טלָאװ רע יש

 :טעשטּפעשעגנײרַא רעוא ןיא ?יטש םיא ןוא

 טשיג טעװ רע רעּבָא ,דניק םּוצ טּוג זיא לרּוחּב סָאד --

 ? תמא טשינ ..רעטָאפ .םעד ךיוא ןסַאהרַאֿפי

 סיורג טימ טרעפטנעעג םעד ףיוא םיא טָאה יסָארעד ןּוא

 ;ליפעגטימ:

 ...טרעקרַאפ רָאג ! ןיינ ַא ! ןיינ --

 טבַאמעג שטנעמ רעקיטעמוא ,רעכיילּב רעד טָאה סלָאמַאד ןּוא -

 ןעמענמּורַא ןיסָארעד טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,גנּוגעװַאּב עקנילצּולּפ ַא!

 ןּוא ,ןעוועג טסיירד טשינ ,סיוא טזייוו ,זיא רע רעּבָא ,זדלַאה םעד םּורַא

 -עגפיוא םעדכַאנ רע טָאה ,רָאה עלעה ענייז זיולּב רָאנ קידנרירַאּב-

 ןפיוא קידנקיק ,ןּוטעג שּוק ַא יז ןּוא ןּפיל יד ּוצ טנַאה ןייז ןּביױה

 ,ןגָאז טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,ןרערט ןּופ ןגיױא עטכייפ טימ לגנִיי

 ,שּוק רעד םיא רַאפ זיא סָאד זַא-

 טימ ןוא טנאה רײד ַאּב ןוז םעד ןעמּונעגנָא רע טָאה םעדכָאנ

 ,טרעטייוװרעד ךיז טירט עלענש
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 .דניק ענעּברָאטשרַאפ סָאד

 .ןט.13 םצד ,קיטנָאמ

 "טירטנ"א רעד ןופ עגעלַאק סרעדורּב ןיימ ,עלעגניי סָאד

 זידגעה:טגירג יד ּוװ ,זיוה ןבלעז םעד ןיא טניוװעג טָאה סָאװ ,טַאלק

 ּויא ,ןירערעל עטלַא ןיימ ,יטַאקלעד ןיליירפ ,ןברָאטשעג זיא ,ןירעל

 ךוא ןָארַאג ןוא ,גָאטימ ךָאנ תּבש רערעל םעד ןגָאז סָאד ןעמּוקעג

 ,ענמורט יד ןגָארט ןפלעה ןלעװ ייז זַא ,טנָאזעג דלַאּב ןּבָאה יטערָאק

 ענעגנַאגרַאפ יד ;עלעגני קיסיילפ ַא רעייז ןעוועג זיא סָאד

 רע ויא רעטּוג ַא רעייז ןּוא ;לַאדעמ ַא ןגירקעג ךָאנ רע טָאה דָאװ

 .יעג םיא לָאמניײא ןּוא ,טַאהעג ביל רעדּורּב ןיימ ךעלקערש ;ןעוועג

 יעג קידנעטש םיא טָאה עמַאמ ןיימ ,ןסיש םּוצ עלעסקיּב ַא טקנעש

 סיור ַא ןגָארטעג טָאה רע .ןפָארטעג רָאנ םיא טָאה יז ןעװ ,טלטרעצ

 פעלעמעווש טיור ַא יו ,ןעזעגסיוא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,עלעטיה ןניש

 ףַאּב רעד ףוא רעגערט ַא ןיא רעטָאמ ןייו

 *עגניהַא רימ ןענייז ,גָאטימ ךָאנ ףניפ בלַאה ,קיטנּוז ,ןטכענ

 ייווװ ייז ,ןײרַא רעטסיולק ןיא ןריפקעװַא םיא ,םײהַא יז ּוצ ןעגנַאג

 "גני ךס ַא ןּפָארטעג ןיוש רימ ןּבָאה ףיוה ןפיוא .רעטרַאּפ ןיא ןענ

 עימ ,גנולײטּפָא רערעכעה רעד ןּופ סַאלק-טירטנייא רעד ןופ ףןעל

 .ךקוא ןיא סע .טכיל עקידנענערּב ןטלַאהעג ןּבָאה ייז .סרעטּומ ערעייז

 ,םינכש עכעלטע ןּוא רערעל סקעז ,ףניפ ןעוועג

 רעד טימ יד ,ןירערעל ערעגנַיי יד ןּוא יטַאקלעד ןיליירפ

 וימ ןּוא ,ּבּוטש ןיא קינייװעגיא ןעוועג ןיוש ןענייז ,רעדעפ רעטיור

 פעד ,טנייװעג טרָאד טָאה ןעמ יװ ,רעטסנעפ ןכרּוד ןעזעג ןּבָאה
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 סרעטומ רעכיז ,סעמַאד ייווצ ,טנייוװעג ךיוה ךיוא טצה רעטומ סלגגנײי
 טקנוּפ .ןעמּולּב ץנערק ייווצ טגנערּבעג ןּבָאה ,ןגעלַאק-לוש ענייז ןּופ
 ,ןײרַא רעטסיולק ןיא טרירעג גּוצ רעד טָאה רעגייז ַא ףניּפי

 ,טואה רעד ןיא ץיירק ַא טימ לגניי ַא ןעגנַאגעג זיא סױרַאּפ

 ַאזַא ,סניילק ַאזַא ,ענמורט יד םעדכַאנ ,רעכעלטסייג רעד םעדכָאנ:

 טקעדַאג ןעװעג זיא סע ןּוא !דניק םירָא !עלענמּורט קישטניילקי
 ןעמַאד יד סָאװ ,ןעמּולּב ץנערק יד ןּוא ,טנַאװעג ץרַאװש ַא טיפ
 ןפיוא ,םּורַא ןּוא םּורַא טלטרַאגעגמויַא סע ןּבָאה ,טגנערּבעג ןּבָאה:
 ןּוא לַאדעמ רעד טעװעיליּפשעגפיוא ןעוועג זיא טנַאװעג ןצרַאװש'
 יד .ןעמּוקַאב רָאי סָאד טָאה עלעגניי סָאד עכלעוו ,ווירּב-ביול יירד'
 ןּופ ךעלגניי ייווצ ךָאנ ןּוא יטערָאק ,ןָארַאג : ןגָארטעג ןּבָאה ענמּורטי
 רעירפ ןעגנַאגעגנָאו ןעניז ענמּורט רעד ךָאנ ,זױה ןּבלעז םעדי
 עקישטניילק סָאד יװ ,טנייװעג ױזַא טָאה יז ןּוא ,יטַאקלעד ןיליירּפי

 יגַאגעג ןענייז ריא ךָאנ .סנגייא ריא ןעוועג טלָאװ ענעּברָאטשרַאפ
 .טירטנייא רעד ןופ רעליש יד רערעל יד ךָאנ ןּוא ,רערעל יד ןעג;

 ךעלטעקוּב ןגָארטעג ןּבָאה ,ענַײלק רָאג ךָאנ לייט ,ןגעלָאק יד ,סַאלק

 ,ענמורט רעד ףיוא ןגיוא עכעלגצוװַאּבמּוא טימ קידנקוק ,סעקלָאיּפ
 .ןּוצעגנָא קידנטלַאה ,טנעה יד ַאּב- טריפעג יז ןּבָאה סרעטּומ יד ןּוא
 :טגערפעג טָאה עניילק יד ןּופ רענייא .טכיל ענד!

 ןיא רעמ לָאגנײק ןעמּוק טשיג דניצַא ןיוש רע טעװ --
 ?ןיירַא עלּושי

 ךיז טָאה ,זיוה ןּופ ענמּורט יד ןגָארטעגסױרַא טָאה ןעמ ןעוו

 .רַאפ םעד ןּופ יירשעג טלפייוצרַאפ ַא רעטסנעפ ןופ טרעהרעד

 רימ ןּבָאה ,סַאג רעד ףַױא קידנעײגסױרַא .רעטּומ סמענעּברָאטש'
 ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,םּויגעלָאק ַא סעּפע ןּופ רעליש טנגעגַאּב
 - ,לאדעמ םעד טימ ענמּורט יד ןעזרעד ןּבָאה ייז רָאנ יװ ,ןעייר ייווצ
 יד ןעמונעגּפָארַא דלַאּב ײז ןּבָאה ,רערעל יד ןּוא סנירערעל ידז

 - .פעק יד ןופ ןעלטיהו
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 ףהתייא ףיױא ןפָאלש ןױש טייג סע !ךעּבענ סניילק םירָא

 מור ןיז ןעז טשינ לָאמניק ןיוש ןלעװ רימ ! לָאדעמ ןייז טימ

 ! עלעטיה

 זיא גאס ריפ זש ףױלרַאפ ןיא ןוא ,טנוזעג ןעװעג זיא רע

 טָאה ,טגָאזעג רעטומ ןייז טָאה ,גָאט ןטצעל םעד ,ָאטשינ ןיוש רצ

 ןעמ סָאװ ,רעטרעװ יד ךיז ןענרעל ןּוא ןייטשפיוא טלָאװעג ךָאנ רצ

 םעד ןּוא .. ןרָאװעג קנארק זיא רע רעדייא ןּבעגרַאפ טיא טָאה

 "רע םירָאװ ,עלעטעּב ןפיוא ןגײלקעװַא טזּומעג םיא ןעמ טָאה לַאדעמ

 .ןעמענּוצ רעװ טשינ םיא לָאז סע זַא ,טַאהעג ארֹומ טָאה

 יז ,לגניי םירָא ,ןעמענּוצ טשינ ןיוש ריד םיא טעװ רענייק

 ירעד קידנעטש ךיד ןלעװ רימ !טָאג טימ ףָאלש !טנגעזעג זדנוא

 !דניק ,קיּור ףָאלש .עלּוש רעזדנּוא ןיא ןענאמ

 -+ = יי 9 8 9 4 ט 1 3 6 8 8 1

 .ץרעמ ןט:14 ןּופ בֹוט םֹוי םעד ברע

 ירד רעד .ןטכענ יװ גָאט רערעכעליירפ ַא ןעועג זיא טנייה

 ךיא ןעגנונכייצסוא יד ןלייטעצ ןּופ בֹוט םֹוי רעד !ץרעמ רעטנעצ

 ,רעטיירג רעד ,גנּורעיפ עכעלרעי יד ; רעטַאעט-לעּונַאמע רָאטקיװ

 רעד ףיא ןגָארטּפױרַא טשינ ןלעװ לָאמ סָאד !בֹוט םֹוי רענייש

 ךֹופ ,ררס א ןָא ,לָאמַא יװ ,ךעלגניי יד ןשינגייצ ערעייז ענעצס

 ןלעװ סָאװ ,ןרעה יד ןלעטשוצרַאפ יז ,עלּוש רענעי רעדָא ,דעד

 ,ןעגנונכייצסיוא יד ןלייטעצ יפרַאד

 !ױזַא טשינ ןצנַאגניא

 "נָאטקעריד רעד ןעמּוקעגנײרַא זיא עזַאּפ רעד ףיוא טנייה

 :טגָאזעג ןוא

 !סעײנ עטוג א ןייא גנערּב ךיא ,ךטלגנַיי --
== 
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 ;ןפּורעגסיױא רע טָאה םעדכָאנ

 ! רעירּבַאלַאק ! יצַארָאק --

 ,טרָא ןייז ןופ ןּביוהעגּפיוא ךיז טָאה רעירבַאלַאק רצד

 ןגָארטּוצ ןגרָאמ ןלעװ עכלעװ ,יד ןּופ ןייז טסליװ ּוד --

 רעד ןלעטשּוצרָאפ ייז ידּכ ,ןעגנּונכיצסױא יד ףיוא ןשינגייצ יד

 | | ; רעטַאעט ןיא טכַאמ
 ,ליװ רע ּזַא ,טרעפטנעעג טָאה רעירּבַאלַאק רעד

 -- ,טרעפטנעעג םעד ףיוא רָאטקעריד רעד טָאה -- !טּוג --

 ןּוא ,עירּבַאלַאק ןּופ רעײטשרַאפ ַא ןייז ךוא טעװ ןפֹוא ַאזַא ףיוא

 ,ןסָאלשַאּב טָאה גנוטלַאװרַאּפ-טָאטש יד ! ןייש רעייז ןייז טעװ סָאד |

 ענעדײשרַאפ ןּופ סורַא ןעמּוק סָאװ ,ךעלגניי ףלעווצ רעדַא ,ןעצ זַא
 ןלָאז ,ןעגנולײטּפָא-לּוש ענעדיישרַאפ ּוצ ןרעהעג ןּוא עילַאטיא ןלייט

 ןעגנונכייצסיוא יד ךיוא ,ןשינגייצ יד טכַאמ רעד ןלעטשרָאפ

 .ףליהעג ףניפ ןּוא ןעגנּולײטּפָא קיצנַאװצ עכלעזַא ןּבָאה רימ

 רעדנסיײדַאּב ַאזַא ןשיװצ ,רעליש טנזיוט סקעז ןּבָאה ןּוא ,ןעגנולײטּפָא

 ןּופ ץניװָארּפ רעדעי ןּופ לגנִיי ַא ןעניפעג ּוצ ןייז טכייל טעװ ,לָאצ

 .רָאפ ייוצ ַאד זיא ָאסַאט ָאטַאװקרָאט ןּופ עיצקעס רעד ןיא ,דנַאל

 ,רעינידרַאס ןייא ןּוא רעיליציס ןייא : ןעלזניא ערעזדנּוא ןּופ רעייטש

 ,רעצנערָאלּפ רעניילק ַא ָאד זיא ינַאּפמָאקנַאּב, ןּופ עלּוש רעד ןיא

 ,רעמיור רעניילק ַא ָאד זיא ַאסַאמָאט ןופ עלּוש ןיא ,לדנוז ַא סרעצינש ַא
 .ַאר ןּוא ,רעידרַאּבמָאל ,רענַאיצענעװ עכעלטע ;םיור ןיא ןריוּבעג

 ןּופ עלּוש ןיא ָאד זיא רעילָאּפַאענ ַא ; ןעניפעג ךיוא ךיז ןלעװ רענַאמ

 ןלעװ ,עלּוש רעזדנּוא ןּופ ,רימ ןּוא ; ןטמַאַאּב ַא ןּופ ןּוז ַא ,ָאסיװנַאמ

 קידנּבעגּוצ !יצַארַאק ,ךיד -- רעירבַאלַאק ַא ןּוא רעּונעג ַא ןּבעג

 טעװ סָאד ןייש יװ ,ףלעווצ ןּבָאה ןיוש רימ ןלעװ ,רעטנָאמעיּפ ַא ךָאנ

 שרעייא סלָאמַאד ןעמעננעמַאזּוצ ךיז ןלעװ סע !תמא טשינ ,ןייז

 - ,ןעגנונכייצסיוא יד ןלייטעצ ּוצ ךייא ידּכ ,דנַאל ןלייט עלַא ןּופ רעדירּב
 יב ,ןּבעגעג ךייא יז טלָאװ עילַאטיא ץנַאג יװ
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 עלַא ענעצס רעד ףיוא ןזיײװַאב ךיז ןלעװ סע :עשז טקנעדעג

 עקַאט ןענייז סָאד ,ןטנעמסידָאלּפַא עכיוה טימ ףיוא ייז טמענ ,ףלעווצ

 יװ ,דנַאל רעייז ףיז טימ ןלעטשרַאפ ןלעװ ייז רעּבָא ,רעדניק רָאנ
 עלעדנעפ קידנרילַאקיירד ןיילק ַא ךיוא םירָאװ ,ןשטנעמ ענעטקַאװרעד

 טשינ .ןַאפ עסיורג ַא יװ ,עילַאטיא ןּופ לָאּבמיס רעּבלעז רעד זיא

 זַא ,טזײװַאּב ,ןטנעמסידָאלּפַא עסייה טימ ייז עשז-טסירגַאּב ? תמא

 ,ןרעטסײגַאּפ ךיז ןענעק רעצרעה עקירעינעצ עניילק ערעייא ךיוא

 םעד ןופ קילּבנַא טאב ןקיצטנַא ךיז ןענעק תומשנ ערעייא ךיוא זַא

 ! דנַאלרעטָאפ רעיא ןּופ דליב ןקילייה

 ןוא ,ןעגנַאגעגסױרַא רָאטקעריד רעד זיא ,סָאד קידנגָאזּפָא

 :טגָאזעג ןוא ןּוטעג לכיימש ַא טָאה רערעל רעד

 ןופ טַאטּפעד סלַא ןּבילקעגסיוא ,יצַארַאק ,ָאזלַא ,ּוטסיּב --

 ! עירּבַאלַאק

 | ןױידָאלּפַא ןּבױהעגנָא ןּוא טכַאלעצ ךיז ןּבָאה רימ ןּוא

 םיא רימ ןּבָאה ,סַאג רעד ףיוא קידנעײגסױרַא ,דניצַא ןּוא

 : ףמואירט טימ קידנפּורסיױא ,ןּביוהעגפיוא ןוא סיפ יד ַאּב ןעמּונעגנָא

 !טַאװיװ !עירּבַאלַאק ןּופ טַאטוּפעד םעד רַאּפ טָאװיװ :

 ,רעטכעלעג ַא ףיוא ןעװעג זיא סָאד זַא ,ןיז שייטשראפ סע

 .רַאה םיא ידּכ ,ָאברדא ; ןכַאלוצסױא םיא ידכ טשינ טלַאפנלַא רעגָא
 רימ ןגָארט .ּביל רעייז עלַא ןּבָאה לגנוי סָאד םירָאװ ,ןרעַאּב וצ קיצ

 רימ ןעזרעד ָאד ןּוא ,זיולּב טלכיימש רע ןּוא ,ןעיירש ןּוא יֹוזַא םיא
 עכלעװ ,דרָאּב רעצױַאװש ַא טימ רעה ַא סָאג קע ןיא קניל:ולּפ

 ,ןיוא טכַאל

 : רעירּבַאלַאק רעד טגָאז

 'טשינרַאג -- רימ ןּוא ! ּפָא טזָאל ! רעטָאפ ןיימ זיא סָאד --

 טַאהעג ןיוש ןענייז רימ ןעוו ,סלַאמַאד טשרע ןוא ,רעטייוו ןרישרַאמ

 םעד ןּבעגעגקעװַא םיא רימ ןּבַאה ,ןעמוקעגוצ רעה ןקיזָאד םעד ּוצ

 ָו
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 ןיז ןיא רעדעי ןפָאלעצ ךיז ןענייז ןּוא ןײרַא טנעה יד ןיא ןּוז

 ,ןײרַא טייז

 4 ש 0 8 5 5 : 5 ּפ : 2 9 :

 .ןעגנּונכייצסיוא יד ןלייטעצ סָאד

 ,ץרעמ ןט:14 םעד

 ןעװעג ןיוש רעטַאעט עסיורג סָאד ןיא רעגייז א ייווצ םּורַא

 ,סעשוָאל יד ,סעירעלַאג יד ,רעטרַאּפ רעד ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעג

 .גזיוט יד טרעמישעג ןּבָאה ןגיוא יד רַאפ ןּוא .לּופ זיא ץלַא ,ןָאקלַאּב רעד

 ,קלָאפ ןּופ ןעיורפ יד ,רערעל יד ,ןעמַאד יד ,רעליש יד ,רעמינּפ רעט

 ןּופ שיױרעג ַאזַא ,טנעה ןּוא ּפעק ןּופ ײרעגעװַאּב ַאזַא ; רעדניק יד

 ,שיורעג ךעלרעייפ ןךעלרעהפיואמּוא ןַא ,סנדייז ,סעגנעטס ,ן רעדעפ

 !ןביױהעג שזַא ךיז טָאה ץרַאה סָאד זַא

 טרירָאקעד ןּוא טצופרַאפ ןעװעג זיא רעטַאעט עצנַאג סָאד

 עדיּב ןּופ .ןירג ןוא סייוװ ,טיור : רעדנעּב עקידנרילַאקײרד טימ

 טייז ןייא ךרּוד ,ןגיטש עכעלטע ּוצ ןעוועג טכַאמעג ןענייז רעטרַאּפ ןטייז

 ,ןעגנּונכייצסיוא יד ךָאנ ןײגפױרַא ענעצס רעד ףיוא רעליש יד ןלָאז

 ןטימ ןיא .יײז טימ ןיוש ןײגּפַארַא טייז רעטייווצ רעד ךרּוד ןּוא

 ןרעּביא ןּוא ,ןלעטָאפ עטיור יײר ַא ןענַאטשעג זיא ענעצס רעד ןופ

 ףיט עצנַאג יד .ץנַארק-רעּברַאל ַא ןעגנַאהעג זיא ןטסלטימ ןּופ ןעלנָא

 ןייא ןּופ ןּוא רענעפ עסַאמ ַא טנײשַאּב טָאה ענעצס רעד ןופ

 .סיוא יד ןגעלעג ןענייז'ס ןעכלעוו ףיוא ,שיט רעטקעדעג ןייש ַא טייז

 רעד .ןדנּוּבעגמּורַא ךעלעגנעטס עקידנרילָאקיײרד טימ ןעגנּונכייצ

 יװ ךעלטנייוועג ,ענעצס רעד ןּופ רעקידדינ ןענַאטשעג זיא רעטסעקרָא

 טעמּכ טלופראפ ןיוש ןּבָאה סנירערעל ןּוא ףערעל יד ;רעטַאעט ןיא
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 טמיטשַאּב ןעוועג זיא עכלעוו ,עירעלַאג ףעטשרע + עד ןופ טפלעה ַא

 ןעמונרַאפ ןּבָאה רעטסקרַא םּוּצ גנעגכרוד יד ןוא קנעּב יד ,ייז רַאפ

 ןּוא רָאכ ןיא ןעגניז טפרַאדעג ןּבָאה עכלעוו ,ךעלגנַיי טרעדנוה רשפא

 ןּוא ָאד ןּוא ;ןטָאנ יד טלקיוװעצ טנעה יד ןיא ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה

 קידנלעטשסיוא ,סנירערעל ןוא רערעל טיירדעג ךָאנ ךיז ןּבָאה טרָאד

 ןעגנונכייצסיא ןעמּוקַאּב טפרַאדעג ןּבָאה עכלעװ ,יד ייר ַא ןיא

 ,ךעלטַאוַארק יד ןּוא רָאה יד טכַאמעג ךיילג יז ןּבָאה סרעטּומ יד ןֹוא

 רעד ןיא ןרעטלע עניימ טימ ןעמּוקעגנײרַא ןיִּב ךיא רָאג יװ

 עשוָאל רעקידרעצינגעק רעד ןיא ןעזרעד דלַאּב ךיא ּבָאה ,עשזָאל

 ,טכַאלעג טָאה עכלעװ ,רעדעפ רעטיור רעד טימ ןירערעל עניילק יד

 טימ ןּוא ,ךעלקעּב עקידכעלייק עריא ןיא ךעלעכעל ענייש קידנכַאמ

 טפּור ןעמ עכלעװ יד ןּוא ,ןירערעל סרעדורּב ןיימ ןעמַאזּוש ריא

 ןירערעל עטייווצ ןיימ ןּוא ,ץרַאװש ןצנַאגניא ןּוטעגנָא ,"ןיכַאנָאמ,

 ןעװעג זיא יז ;רעטשרע רעד ןּופ גנּולײטּפַא רעטסכעה רעד ןּוט

 ןּופ טרעהעג טָאה ןעמ זַא ,ךױה ױזַא טסוהעג טָאה ןּוא ךיילּב ױזַא

 ,ןטייווצ ןזיּב לָאז קע ןייא

 :עג ןוטּבילעג סָאד ןעזרעד דלַאּב ךיא ּבָאה רעטרַאּפ ן'א
 רעכלעוו ,ןילענ ןופ לּפעק  עדנַאלּב סָאד ןוא ,ןענָארַאג ןּופ טלַאטש

 ,םערָא ןייז ּוצ טעילוטעגּוצ ןענַאטשעג זיא

 רעד טימ ,ןיפָארַאג טקרעמַאּב ךיא ּבָאה רעטיײװ עלעסיפ

 ןעמוגרַאפ קרַאטש ןעװעג זיא רעכלעװ ,ןָאנ:רעלדָא רעקיציּפש

 טַאהעג ןיוש ןנָאה סָאװ ,יד ןּופ ןעלטעצ יד ןעמענפיונוצ ןטימ

 ןיא טַאהעג ןיוש טָאה רע ןּוא ,ןעגנונכייצסיוא ערעייז ןעמּוקַאּב

 רעטעּפש רעכו טעװ רע ןכלעװ טימ ,לקעּפ שפיה ַא טנַאה רעד

 ,ןגרָאמ ןעז סָאד ןלעװ רימ ,ּונ ,ןעלדנַאה

 טימ רעלדנעה:ץלַאה רעד ןענַאטשעג זיא ריס רעד ַאּב דלאּב

 ךוז רעד ייז ןנעל ןוא ,קידבוט םֹוי טציּפעגסױא עדייּב ,ּבייװ ןייז

 ףעטייוװצ רעד ןופ גנונכייצסיױא עטירד יד ןעמוקַאּב ףרַאד רעכלעוו

 / "קא
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 +עג ןייז םיא ףיוא קידנעעז טשינ ,ןבילּבעג טניוטשרעד ןיב'כ ,סאלק
 -עקרַאנירַאמ טרילָאק-זנָארּב ןייז ,רעטופ-ןצַאק ןּופ על ;טיה ךעלטנייוו
 ,ץירפ א ןּופ ?דנּוז ַא סעּפע יװ ,טעיורטסעגסיוא ןעוושג ןיא רע ,על

 ןעזרעד קילעפּוצ ךיא ּבָאה סעירעלאג יד ןּופ רענייא ףיוא
 רימ זיא רע רעּבָא ,רענלָאק םענעטּפָאהעג ןסיורג ַא ןיא  ןינישַאװ
 - .ןגיוא יד ןּופ ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ ץעגרע דלַאב

 ,םּוקילּבּוּפ ךס ַא רעייז ןעװעג זיא סע ּוװ ,ענעצס רעד ןּבעל
 ,רטטָאפ סיטעּבָאר ,עירעליטרַא ןּופ ןַאטיּפאק רעד ןענַאטשעג ךיוא זייי

 ,סעילּוק ףיוא טייג סָאװ ,סמעד
 רעד טָאה רעגייז ַא ייװצ ןגָאלשעגטױא טָאהיס ןעװ טקנוּפ

 ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז סע ןּוא ,ןליּפש ןּבױהעגנָא רעטסעקרָא
 רעה רעד :טייז רעטכער רעד ןּופ ךעלעגיטש יד טימ ענעצס רעד
 רעה רעד ,רָאסעסַא רעה רעד ,רעיײטשרַאפ רעה רעד ,קידניס
 עכלעוו ,ץרַאװש ןּוטעגנָא ,ןרעה ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןּוא רַאטקעּפסניא
 ףעד טָאה קנילצּולּפ ,ןלעטַאּפ עטיור יד ףיוא טצעזעצ ךיז ןּבָאה

 ,גנַאזעג ןּופ רערעל רעד ןּוא ,ןליּפש ּוצ טרעהעגפיוא רעטסעקרַא

 רעד ןיא עלעקעטש ןטימ -- ןעגנַאגעגּוצ זיא ,עלּוש רעזדנוא ןּופ

 ןסעזעג ןענייז סָאװ ,ךעלגניי עלַא ךיז ןּבָאה ןכייצ ןייז ףיוא ,טנַאה
 בצ ןּבױהעגנָא ןּוא טלעטשעגפיוא ,רעטסעקרַא ןיא קנעּב יד ףיוא
 ןבָאה עלַא !ןעװעג זיא סָאד ךעלרעה יװ ,ךַא .רָאכ א ןיא ןעגניז
 סָאד לי ,עטפּושיּכרַאפ יװ ,ךעלגעװַאּבמּוא גנַאזעג סָאד טרעהעגסיוא
 ןיא לָאמַא טגניז ןעמ יװ ,גנַאזעג ליטש ,ןייר ,סיז ַאזַא ןעוװעג זיא
 ,טרעהעגפיוא טָאה גנַאזעג סָאד ןעװ ..,ןדע ןג ןיא רעדָא ,לּפמעט ַא
 ןרָאװעג זיא ךָאנרעד ןּוא ,ןטנעמסידָאלּפַא ןּוטעג-רענּוד ַא ןּבָאה
 -גּונכייצסיוא יד ןּופ ןלייט סָאד ןּבײהנָא טפרַאדעג ךיז טָאה סע ,ליטש
 רערעל רעניילק ןיימ ןענַאטשעג ןיוש זיא ענעצס רעד ףיוא ,ןעג
 לייוו ,ןגיוא עפרַאש ןּוא ּפָאק ןטיור ןטימ רעד ,רעטייווצ רעד ןּופ
 סָאװ ,יד ןּופ ןעמענ יד זענעיילסיוא טפרַאדעג עקַאט סָאד טָאה רע
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 ןעמוק ןפיוא טרַאװעג רָאנ טָאה ןעמ ,ןעגנונכייצסיוא ןעמּוקַאּב ןבָאה

 יד ןלעטשרָאפ טפרַאדעג ןּבָאה עכלעװ ,ךעלגניי ףלעװצ יד ןופ

 ,ןשינגייצ

 ךעלגניי יד זַא ,טכַאמעג טנַאקַאּב סיױרָאפ ןּבָאה ןעגנּוטייצ יד

 .בֹוּפ סָאד ,עילַאטיא ןּופ ןלייט עלַא ןּופ ןרָאװעג ןּבילקעגסױא ןענייז

 ,ןיז ןוייװַאּב רעיײז טרַאװעגּכָא ןּוא םעד ןופ טסּוװעג טָאה םוקיל

 ןבָאה יז רע2לעװ ךרּוד ,ריט רעקיטייז רעד ףיוא קירעגיינ קידנקוק

 יעג ןּבָאה ןרעה ערעדנַא יד ,קידניס רעה רעד ,ןײגנײרַא טפרַאדעג

 רעקיזָאד רעד ןיא ןגיושעג טָאה רעטַאעט עצנַאג סָאד ןּוא ,ןגיווש

 ,. .גנוטרַאװרעד

 ענעצפ רעד ּוצ ןיּב שזַא ןפָאלעגניירא ייז ןענייז ךעלדנע

 ןּופ ?כיימש ַא טימ ףלפוצ עלַא ,ייר ןייא ןיא ןּבילּבעג ןייטש ןּוא

 טנויוט יירד ,רעטַאעט עצנַאג סָאד ,ןּפיל יד ףיוא ץלָאטש ןּוא דיירפ

 טימ קידנצעזסיורַא ,רעטרע יד ןּופ ןוטעג סיר ַא ךיז ןּבָאה ,ןשטנעמ

 .םרוטש ַא יװ ,ןטנעמסידָאלּפַא רענוד ַא

 ,טשימעצ ןצנַאגניא עליו ַא ןענַאטשעג ןענייז ךעלגניי יד

 צכיוה ַא סעֿפע ןפּורעגסױא טָאה -- !עילַאטיא זיא טָא --

 ,עשזָאל ַא ןופ עמיטש

 :ענ ןיא סע שטָאכ ןּוא ,טרירעג קרא: ש ןעוועג ןענייז ןשטנעמ

 ?ָאה ףךיא ןענײװ טסּולגעג סעפע ךיז טָאה ,ךעליירפ ץנאג ןעוו

 ןעװעג ןיא רע ;רעירּבַאלַאק רעודנּוא ,ןיצַארָאק טנעקרעד דלַאּב

 ,קידנעטש יװ ,ןּוטעגנָא ץרַאװש

 ןצוועג זיא רעכלעוו ,גנּוטלַאװרַאּפ טָאטש רעד ןופ רעה ןייא

 .עגסױא ײז טָאה ,ךעלגניי עלַא ט:עקעג ןּוא ןדנוא טימ ןעמַאזוצ

 ,ןעמַאמ ןיימ ןייווקיצנייא טנכעד

 ,עיצעגעוו ןיפ רעײטשרַאּפ רעד זיא ןידנַאלּב רעניילק רעד --
 ,רָאװ עטלןײרקעג יד טימ רעכיה רעד ןיא סָאד ,רעמיור רעד
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 -עףיא יד ,עכײר ןּופ רעדניק ןעװעג ןענייז ײז ןּופ יירד רשפא

 יז ןּבָאה ןיש יװ רעּבָא ;רעטעּברַא ןופ רעדניק ץלַא -- צקיר

 רעד ,רעצנערָאלּפ רעד ! רעדיילק עלַאנָאיצַאנ ערעייז ןיא ןעזעגסיוא

 טפלעה רעד ןיא טלטרַאגעגמּורא ןעוועג זיא ,עלַא ןּופ רעטסנעלק

 ,ףרַאש ןעיולּב ַא טיט

 טימ קידניס רעה םעד יײּברַאפ ןייג ןּבױהעגנָא יז ןּבָאה דְלַאּב ןּוא

 רעד תעשּב ,ןרעטש ןיא טשּוקעג ייז ןופ ןדעי טָאה רע ןּוא ,דַארַאּפ
 קידנלכיימש טגָאועג םיא טָאה ,םיא ןּבעל ןסעזעג זיא רעכלעוו ,רעה

 :זיא רענייא רעדעי טָאטש ַא רַאפ סָאװ ןּוט

 . ..עמרעלַאּפ ,עינָאלַאּב ,לָאּפאעג ,ץנערָאלּפ --

 עצנַאג סָאד םיא טָאח ,ןעגנאגעגייּברַאפ זיא רענייא סָאװ ןּוא
 .,טרענּודעג שזַא טָאה סע זַא ,ןטנעמסידָאלּפַא טימ טישַאּב רעטַאעט
 םּוצ ןפָאלעגּוצ עלא ןענייז ,קידניס רעה ןרַאפ דַארַאּפ םעד ךָאנ
 -וצרָאפ ןּבױהעגנַא טָאה רערעל רעד ,ןשינגייצ יד ךָאנ עלעשיט
 -ַאפ יד ךיוא ,ןסַאלק:לּוש יד ןיפ ןעמענ יד לטעצ ַא ןּופ ןענעייל

 -גּונכייצסיױא ןעמּוקַאּב טפרַאדעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ ןעמענ:ןעילימ
 טימ ענעצס רעד ףיוא ןײגּוצפױרַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה עלַא ןּוא ,ןעג

 ,טירט ןכעלעמַאּפ ,ןקִיּור ַא

 ,ענעצס רעד ףיוא עטשרע יד ןעמּוקעגפױרַא ןענייז סע רָאנ יו
 ןּופ קיזּומ עליטש ַא ענעצס רעד רעטניה ןפּורעגנָא דלַאּב ךיז טָאה
 טָאה ןעגנונכייצסיוא יד ןלייטעצ ןּופ טייצ עצנַאג יד ,ןעלדיפ זיולּב
 ,ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,דיל קיטרַאניײא ןּוא סיז ַא רעייז ןסָאגעג ךיז
 ןּופ ןעמיטש ;ןעמיטש עמענעגנָא ךס ַא ןּופ למרּומעג ליטש ַא יװ
 םענייניא טדיירפעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,סנירערעל ןּוא רערעל ,סעמַאמ
 ,ןעגנונכייצסיוא יד ןעמּוקַאּב ןּבָאה עכלעװ ,ךעלגנַיי יד טימ

 ,לטעצ ןּופ ןרָאװעג ןפּורעגסיױא ןענייז סָאװ ,ךעלגנוי יד ןּוא
 ,ןרעה עקידנציז יד ּוצ ןטיײװצ ןכָאנ רענייא טרעטנענרעד ךיז ןּבָאה
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 ןעביא יז קידנטעלג ,ןענגו גכייצסיוא יד טגנַאלרעד 5 ןּבָאה עמלעוו

 ךיו טָאה ןוא .טרָאװ ביל ַא סעּפע ןרעדעי קידנגַאז ןּוא ּפעק יד

 יַאג יד ףיוא עקנעניילק יד דלַאּב ןּבָאה ,סעּפע רעניילק א ןזיװַאּב

 נשינ ;טנעה יד טימ ןשטַאּפ ןּביױהעגנַא רעטראפ ןיא ןוא סעירעל

 ןעװעג ןעגײז עכלעװ ,יד טרידָאלּפַא ךיוא ןּבאה ןשטנעמ קיגיײװ

 רעּביא רָאה עטקַאלעג עגנאל טַאהעג ןּבָאה רעדָא ,טדיילקעג םירָא

 .ָאיצַאנ ןּופ רעדיילק ןיא ןוטעגנָא ןעװעג ןענייז ױעדָא ,ןעלסקַא יד

 .ןבראפ עלאי

 זיא סָאד !סָאלקטירטניא רעד ןופ קרַאװגײלק סָאד ןוא

 טסוהעג טשינ ,ןיטש ןבילבעג ,ענעצס רעד ףיוא ןכָארקעגמיורַא

 .עט עצנַאג סָאד טָאה ןדנעװ וצ ךיז וװ ןּוא ןוט ּוצ ךיז שימ סָאװ

 ,רענייא זיִּב !רעטכעלעג רַָאפ ןטײז יד ַאְּב ןטלַאהעג ךיז רעטַא

 יד ףיוא עדרַאקַאק רעזָאר רעסיוױג ַא טימ ,ךייה יד לייא ןא רשטפא

 ,ךעלעגיטש יד ףױא טעשטבג ןרגעגפױרַא םיוק ךיז טָאה ,סעצרילפ

 .ןורפשעגפיוא זיא ! טגיל רע ! ץנעּב -- ןוא ןַאויד ןָא סעּפעשטױַאֿפ ךיז

 ףיױא טלעטשעגקעװַא ,ןביוהעגפיוא םיא ,טקעפערפ רעה רעד ןעג

 ךַאנ ךיוא טייג דלעה ַאזַא םָאװ ,ןשטַאּפ ןּוא ןכַאל עלַא ןּוא ,סיפ יד

 ...גנינכייצסיוצ ןָא

 גנונכייצסיוא יז קידנקירדוצ ,טָאה רעדיװ רעטייווצ ַא סעּפע

 טירט ןטשרע טעד ןלעטש טָאּב טשטילגעגטיוא ךיז ,טנעה עדיט טימ

 .ןלַאפעגּפַארַא ןּוא ךעלעגיטש יד ףיוא

 .רָאג םיא זיא טע רעּבָא ,ןּוטעג יירשעג א ןּבָאה ןעטַאד עכעלטע

 ,סעקלעשזאק עכעלטע טכַאמעג טָאה רע שטָאכ ןוא ,ןעשעג טשינ

 !טזָאלעגסױרַא טשינ טנעה יד ןופ גנונכיצסיא יד רע טָאה ךַאד

 טָאה ןעמ ,ייז ןשיווצ ןעוועג ןענייז ענעדיישרַאֿפ ,ענעדײשרַאט

 סע ,עטסנרע ףךעלמינּפ ןעװעג ןענייז סע !ןקּוקנָא טָאז טנעקעג ךיז

 .רעק יװ עטיור ןעװעג ןענייז סע ,ענעקָארשעגרעּביא ןעוועג ןענייז

 ןּבָאה עכלעוו ,עניילק ךעלדנזַאלּב ןעװעג ךיוא ןעגייז סע ןּוא ךעלעש
 ישא. :



 יז רָאנ יװ ןּוא ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא ךיילג ןרעה עלַא ּוצ טכַאלעג
 ךלַאּב סרעטּומ יד ייז ןּבָאה ,ענעצס רעד ןופ ןעמוקעגּפָארַא ןענייז
 ,טײהַא ךיז טימ ןעמונעגטימ ןּוא טנעה יד ףיוא טּפַאכעג

 !עלּוש רעזדנּוא ןּופ ײר יד ןעמּוקעגנָא ןיא סע ןעװ ןוא
 ייב ןּוטעגנָא ןעגנאגעג זיא יטערָאק ,ךס ַא טנעקעג ךיא ּבָאה יד ןופ ,וב
 ,םלנייז עלעכיימש ןקיטכיל ןקיזָאד םעד טימ ,סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןּופ
 טלָאװ םענייק ,ןייצ עסיײװ תֹורּוׁש ייװצ ענייז ףיוא םיא טקעד סָאװ
 טרַאד ןיוש טָאה רע ץלָאה רענטנעצ לפיוו ןלַאפעגנייא טשינ רָאג
 טָאה ,טַאטסעטַא םעד קידנּבעג ! ןגָארטעגרעּביא ירפרעדניא טנייה
 רעטיור רעד טײטַאּב סע סָאװ ,טגערפעג קידניס רעה רעד םיא
 טנַאה יד םיא ןטלַאהעג ןּוא ,ןרעטש ןפיוא טָאה רע ןכלעװ ,ןכייצ
 ןרעטלע ענייז ןגױא יד טימ טכוזעגפױא ּבָאה ךיא ,לסקַא ןפיוא
 ןפיל יד ךיז קידנלעטשרַאפ ,טכַאלעג עדייּב ןּבָאה ייז ; רעטרַאּפ ןיא
 .טנעה יד טימ

 ןיא ,יולּב ןצנַאגניא ןּיטעגנָא ,יסָארעד ןעגנַאגעג זיא ךָאנרעד
 ,רערַאד ַא ,ענייז ןקָאל ענעדלָאג יד טימ ,ךעלעוויטש עקידנעשטשילג
 ַאזא ,רענייש  ַאזַא ,ןרעטש םענעּבױהעגפיוא ןַא טימ ,רעקנאלש ַא
 םּוצ ןּוא ןעמענמּורַא םיא טסּולגעג רימ ךיז טָאה סע זַא ,רעּביל
 םיא ןּבָאה ןלעטָאפ יד ףיוא ןרעה עלַא יד ךיוא ! ןקירדּוצ ץרַאה
 :עג סכעלביל סעפע םיא טָאה רעדעי ןּוא ,טקירדעג טנַאה יד
 ,טגָאז

 ;ןפּורעגסיוא רערעל רעלעג רעד טָאה קנילצולּפ

 ! יטעּבָאר סוילוי --

 ףױא עקילַאק רערעײט רעודנוא ןזיװַאּב ךיז טָאה ָאד ןּוא
 טסּוװעג ןּבָאה ןלּוש-טָאטש ערעזדנּוא ןּופ רעליש עלַא , , ,סעילּוק יד
 -ּפעש ַא ןפָאלעגכרּוד זיא קילּבנגױא ןייא ןיא ןּוא .לַאפּוצ ןייז ןגעוו
 .ָאלּמא ןּוטעג םרוטש ַא ןּבָאה סע ןּוא ,טוקילּבוּפ ןצנַאג ןשיװצ יירעשש
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 ,רעטַאעמ ןופ טיר ןּוא גנעל רעצנַאג רעד רעּפיא ןטנעמסיד

 רענעמ !טרעטיצעג ׁשזַא טנעװ יד ןּבַאה ןעיירשעגסיוא יד ןּופ

 טימ טכָאפעג ןגָאה ןעיורפ ,רעטרע יד ןּופ ןענַאטשעגּפױא ןענייפ

 ,ןיא ןייטש ןּבילגעג זיא ךעצעג ?לגניי עמירָא סָאד ןּוא ,ךעלכיט יד

 ,רעטּבױטרַאפ ןּוא רעקידרעטיצ ַא ענעצס רעד ןטימ

 טריפעגוצ םיא ןײלַא ,ןענַאטשעגפױא זיא קידניס רעה רעד

 עג שוק ַא םיא רע טָאה ,גנונכייצסיוא יד םיא קידנּבעגרעּביא ןוא

 לָאז'כ ןטלַאװעגנייא םיוק ךימ ּבָאה ךיא -- םעדכָאנ .ןרעטש ןיא ןּוט

 סָאװ ,ץנַארק-רעגורָאל םעד טעּפעשטעגּפָא רע טָאה --- ןעגייוועצ טשינ ךיּמ

 ףױא ןעגנָאהעגנָא םיא ןּוא לעטָאפ ןייז רעּביא ןענופעג ךיז טָאה

 טרעטיצעג טָאה לגניי סָאד יװ ױזַא ןּוא ,עילּוק ןייז ןופ ןעלנָא םעד

 "רעטרַאּפ רעד ּוצ טריפעגּפָא ןײלַא םיא רע טָאה ,רעקרַאטש לָאמַא סָאװ

 רענעי ןוא ,ןאטיּפַאק רעד ,רעטָאפ ןייז ןסעזעג זיא סע ּוװ ,עשזָאל

 טצעזעגרעדינַא וניא ןּוא טנעה יד ףיוא לגניי סָאד ןוטעג ּפַאכ ַא טָאה

 "סיוא ןּופ םרוטש ןכעלּכײרשַאצמוא ןַא רעטנוא ,עשזָאל ןיא ךיז ןּבעל

 !ןפעל לָאז !ןּבעל לָאז : ןעיירשצ,

 ץלַא ךָאנ לייוורעד ןּפָאה ענעצס רעד רעטנוא ןעלדיפ יד ְךּוא

 ןעגייז רעליש יד ןּוא ,ריל סיז ךעלרעדנוװ רעייז ַא טליטשעג יודסכ

 .. .ןעגנַאגעג ןוא ,ןעגנַאגעג

 ןופ ןיז -- עלַא טעמּכ ,"טַאלָאסנַאק, עלֹוש רעד ןופ ןעגנַאגעג

 ,רעטעּברַא ןּופ ןיז ,"ַאילגירנַאװ, עלוש רעד ןּופ ןעגנַאגעג ; םירהֹוס

 ףעדניק ערעיײז ןײרַא ןּביג סע ּוװ ,"ינַאטמָאקנָאּב , ןּופ ןעגנַאגעג

 ,"ירעגיאאר, עלוש ןּופ ךעלדנע ןעגנַאגעג ; טײלספרָאד ןענרעל ּוצ

 7 ,עטצעל יד ןעוועג ןייש זיא עכלעוו

 .סקעז ןּבָאה ,ןעגנַאגעגיײּברַאפ טַאהעג ןיוש ןענייז עּפַא רָאנ יו

 ךיוא ,רעדנַא ןַא ןעגנּוזענּפָא רעטסעקרָא ןיא ךעלגניי טרעדנוה

 ,קידניס רעה רעד טרערעג טָאה םעדכָאי דיל ךעלרעה רעיז ַא

 שינ , יז

 עד



 ,עדער ןייז טקידנע ַאפ טָאה רעכלעוו ,רָאסעסַא רעה רעד םעדכָאנ
 ;ױזַא ךעלגניי יד ּוצ ךיז קידנדנעװ

 טסירגַאּב ,ןרעיומ עקיזַאד יד ןזָאלרַאפ טעװ ריא רעדייא --
 ןענייז עכלעוו ,ךייא רַאפ ןטעּברַא עכלעוו ,יד קנּוטכַא ןּוא עּביל טימ
 -יטסייג יא ,עכעלרעּפרעק יא ,תֹוחֹוּכ ערעייז עלַא ךייא רַאפ בירקמ
 ןענייז טָא !ךייא רַאפ ןּברַאטש ןּוא ךייא רַאּפ ןּבעל עכלעוו ,עק
 ַא טימ ןזיװעגנָא רע טָאה ,ּפַאק םעד קידנעיירדסיוא ןּוא -- ! יז
 ,רערעל יד ןּופ עירעלַאג רעד ףיוא טנַאה רעד ןּופ גנּוגעװַאמ

 יד ףיוא ןעגנּורּפשעגּפױרַא ךעלגניי יד ןענייז סלַאמַאד ןּוא
 רערעל יד ּוצ טנעה ערעייז טקערטשעגסיוא ,ןלּוטש יד ףיוא ,קנעב
 ןעוועג ייז ןענייז סָאװ ,יד ןּופ ןעמענ יד ןפּורעגסױא ,סנירערעל ןּוא
 סָאװ ,ןעיירשעגסיוא טזָאלעגסױרַא ןּוא ןטסרעייט ןּוא ןטסטנָאנ םּוצ

 ,ץרַאה ןפיט רעייז ןּופ ךיילג ןעגנַאגעג ןענייז
 .םֹוא ןַא ןּביוהעגפיוא ךיוא ךיז טָאה עירעלַאג רעד ףיוא ןּוא

 .טנעענּפָא ןּבָאה סנירערעל ןּוא רערעל יד ,םרּוטש רעכעלּבײרשַאּב
 .יטש עדנויר טימ ,ןעיירשעגסיוא טימ ךיוא רעליש ערעייז טרעפ
 רעד ןיא טכַאפעג טָאה ץלַא סָאד ,ךעלכיט ,טנעה ,ןטּוה ןּוא ,ןעמ

 ,ךעלגנַיי יד ּוצ טפּול
 םעד .טליּפשעגפיוא לָאמַאכָאנ רעטסעקרַא רעד טָאה ךַאנרעד

 טימ טסירגַאּב לָאמַא ךָאנ טָאה םּוקילּבוּפ סָאד ןּוא ,ןמיה ןלַאנָאיצַאנ
 ןּופ ןטנַאטנעזערּפער עניילק ףלעװצ יד ןטנעמסידָאלּפַא םרּוטש ַא
 ,עטורג רענייש ךעלרעה ַא ןיא ןענייז עכלעוו ,ןצניװַארּפ סנעילַאטיא

 .נּוא ענעצס רעד ףיֹוא ןענַאטשעג ,םערַא ןיא םערָא ןטכָאלּפעגפיונּוצ
 ,ייז ףיוא ןטייז עלַא ןּופ טישעג ךיז טָאה סָאװ ,ןעמּולּב ןגער ַא רעט
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 גירק יד

 ,ןט.20 םעד ,קיטנָאמ

 ןַא ןעמוקַאװ טָאה רע לײװ ,האנק ּבילּוצ טשיג !ןייג רעבָא

 טגירקעצ ירפרעדניא טנייה ךימ ךיא בָאה ,טשינ ךיא ןאז גנונכייצסיוא

 ןעוועג קידלּוש ןיא רע רַאג ! האנק םילצ טיניג ןייג ,ןיטערָאק טיימ

 בָאה ךיא ןּוא ,רימ ןפעל טצעזעגרעדינַא םיפ טָאה רערעל רעד
 רימ רע טָאה קנילצולּפ .טפעה םעיינ ןיימ ןיא עיפַארגילַאק ןבירשעג

 ַא טכַאמעג בָאה ךיא רַאנ טסינ זַא ,יחַא ןוטעג רעטנוא גָאלש ַא

 .שדֹוח רעד ףיוא ךיוא רַאג ,עיפַארגילַאק דעד ףיוא קעלק ןכעלקערש

 לרערעיומ ןקנַארק םַאּב ןעמטעג ּבָאה ךיא עכלעװ ,גנולייצרעד רעכעל

 ךיא .טפפעה ןרעטנוא טגײילעגרעטנוא רימ יז ןוא ןביירשוצרעּביא

 ,רעטרעוו עקיסַארדרַאֿפ עכעלטע ןּוטעג גָאז ַא ךעלריטַאנ םיא ּבָאה
 ;עלעעײבש ַא טימ םעד ףיוא דלַאּב רימ טרעפטנע רע ןּוא

 ! ענשימּוא ןּוטעג טשינ סע ּבָאה ךיא --
 ,םיא ךָאד ןעק ךיא ,ענשימוא טשינ זַא ,טּוג רעייז סייוו ךיא

 רימ ּבָאה ךיא ןּוא ,ןעלכיימש ןייז טכַאמעג וייּב טָאה ךימ רעּבָא

 ; ןּוטעג טכַארט ַא דלַאּב
 ךיד ּוטזָאלת ,גנונכייצסיוא ןַא ,לרעדּורּב ,ןעמוקַאּב טסָאה --

 ,ןרָאװעג טכַאקעגפיוא ןצנַאגניא שזַא ןיּב ךיא ןּוא .-- ױזַא סָאד

 ןטימ ץעז ַאזַא טגנַאלרעד םיא ךיא ּבַאה ,קידנטכַארט גנַאל טשינ

 יּפָא עצנַאג סָאד לּברַא ןטימ טרימשרַאפ ךיז טָאה רע זַא ,ןגיוּפנלע

 ײרשעג ַא ןּוא סעּכ רַאפ ןרָאװעג טיור יא רע ,לטייז ענעּבירשעג

 : ןוטעג
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 .מיוא טָאה רע ןּוא ! ענשימּוא ָאי ךָאד טסָאה -- וד רעּבָא --
 ,טנַאה יד ןּביוהעגנ

 טָאה רע ,ןטלַאהעגּפָא םיא ןּוא ןעזרעד סָאד טָאה רערעל רעד
 :ןּוטעג גָאז ַא ליטש רימ רָאנ ,טצעזעגרעדינַא ךיז

 ךימ ּבָאה ךיא .עלּוש רעד רַאפ ןטרַאװּפָא ךיד לעװ ךיא -- |
 ַא רימ זיא סע ןּוא ןּוטעג גנאב רימ טָאה ,טליקעגּפָא טַאהעג ןיוש'
 רעכיז רימ טָאה יטערָאק ,טכַארטעג ךיא ּבָאה ,ןיינ ,ןעוועג הּפרח:

 .רעד ךימ ּבָאה ךיא ! רעטּוג ַא זיא רע ! ןכַאמ עילַאק טלָאװעג טשינו -
 טָאה רע יװ ,םייה ןייז ןיא ןפָארטעג םיא ּבָאה ךיא ױזַא יו ,טנַאמ-
 םיא ןּבָאה רימ ױזַא יװ ,םעדכָאנ ןּוא ,עמַאמ עקנַארְק ןייז טנידַאּכ;
 זיא רע קרַאטש יװ ןּוא ,טכּוזַאּב ךימ טָאה רע ןעוו ,ןעמּונעגפיוא-
 ךיא ,ןּבעגעגקעווא ןעוועג :לָאװ ךיא ,ןטַאט ןיימ ןרָאװעג ןלעפעג-
 1 ןרעוו טשינרָאג םעלַא םעד ןּופ לָאז סע זַא ,סָאװ טשינ ןיילא סייווי
 ןּוא !םיא ןגעק טלדנַאהעג סּואימ ױזַא ןּבָאה ןעװעג טשינ לָאז ךיא
 טגעלפ עטַאט רעד סָאװ ,םעד ןָא טנַאמרעד ךָאנ ךימ ּבָאה ךיא
 ; ןטַאר קידנעטש רימ:)

 ,ןייז לחֹומ ריד לָאז ןעמ טעּב -- ! ןקידלּושרַאפ ךיד טסעװ --
 .עג ךימ ּבָאה ךיא ,ןטלַאהטגּפָא ךָאד ךימ טָאה סעּפע רָאנ

 םיא ףיוא טקּוקעג ּבָאה ךיא ,ןטעּבּוצרעּביא ,ןייז וצ ודֹומ ךיז טמעש'
 ןסירעצ עצײלּפ רעד ףיוא זיא עקרַאנירַאמ ןייז זַא ,ןעזעג ןּוא קיטייז
 ;ַאה ךיא זַא ,טליפרעד ּבָאה ךיא ,ןּוא ,ןגָארט ץלָאה ןּופ עֶקַאט רשפא
 ,:פעשעג ַא ּבָאה ךיא :ךיז ּוצ ןילַא טגָאזעג ןוא ,ביל רעייז םיא:
 עקיזָאד יד ןענייז ןגעוװטסע-נופ ןוא ! ןטעּברעּביא םיא לעװ ךיא
 ןּבילּבעג ןקעטש רימ "רעּביא ךיד טעּב ךיא, :רעטרעװ עכעלטע
 רימ ףיוא טקוקעג טייצ-וצ-טייצ ןּופ טָאה רעדיוו רע ,ןדלַאה ןיא;
 -;ןד ןּוא .זגֹורּב יװ ,טרעיורטראפ רעמ ןייז ּוצ ןעזעגסיוא ןּוא קיטייז
 ם א ּבָאה ךיא לי ,קיטייז םיא ףיוא טקוקעג ךיוא ךיא ּבָאה סלָאמ;
 ,םיא ראפ ארֹומ טשינ ּבָאה ךיא זַא ,,ןזייוו טלָאװעג;

259 



 :טרזחעגעּביא לָאמַאכָאנ רע טָאה

 !עלּוש רעד רַאפ ןעז ךיז ןלעוװ רימ ---

 : ךיא ןּוא

 ֿבָאה רעדיװ ןּוא !עלּוש רעד רַאפ ןעז ךיז ןלעװ רימ --

 ,טנָאזעג לָאײַא רימ טָאה עטאט רעד סָאװ ,טנַאמרעד ךימ ךיא

 ועֹּפִא ,ךיד קידיײטרַאפ ,טקידלּושרַאפ ךיד טסָאה ּוד בוא ---

 ,געלשעג טימ טשינ

 : ןסָאלשַאּב דלַאּב ּבָאה ךיא ןּוא

 טשיג לעװ םיא ךיא רָאנ ,ןקידיײטרַאפ ךימ לעװ ךיא --

 ,רימ ןופ ןעװעג ןדירפּוצ טשינ ױזַא ןיּב ךיא רעּבָא -- .ןגָאלש

 רשד סָאװ ,טרעהעג טשינרָאג בָאה ךיא זא ,ןעוועג קיטעמּוא ױזַא

 .טנרעלעג טָאה רערעל

 .ןייגמייהא ןּופ טּונימ יד ןעמוקעג זיא סע זיּב

 ךיא גָאה ,ןײלַא סַאג רעד ףױא ןעװעג ןיוש ןיּב ךיא ןעוו

 .ךַאנ רימ טייג רע זַא ,טקױעמַאּב

 רעד טימ םיא ףיוא טרַאװעג ןּוא ןטלַאהרַאּפ ךימ ּבָאה ךיא

 .טנַאה רעד ןיא עריוו

 ,עריװ יד ןּביוהעגפיוא ּבָאה ךיא -- ןעמּוקעגּוצ זיא רע

 :רע ןּוא

 ףקיָאד םעד טימ טגָאזעג רע טָאה -- !קירנעה ,ןיינ --

 טנַאה רעד ַאּב ךימ קידנעמעננָא ,םענייז עלעכיימש ןטּוג ,ןּביל

 ײעג ןענייז רימ יװ ,טניירפ ןייז רימָאל ,ןיינ -- עריו רעד טימ

 ! ןעוו

 טעּפע ןּוא ץרַאה ןפיוא ענדָאמ ױזַא ןרָאװעג רימ זיא סעּפע

 יא ,ןּוטעג סיוטש ַא ןטניה ןּופ רעצעמע ךימ טלָאװ סע יװ טקנופ

 .זדלַאה ןפיוא ןפרָאװעג םיא ךימ ּבָאה

 :טגָאזעג ןּוא ןּוטעג שּוק א רימ טָאה רע
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 .רָאפ טשינ ןעײרעגירק םּוש ןייק ךיש ןלעװ לָאמנייק --

 ? תמא ! ריד ןּוא רימ ןשיװצ ןעמוק:

 ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה -- ! לָאמנייק ,לָאמניײק ! לָאמנייק --

 ,עכעלקילג ,עטריירפרעד קירּוצ ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז רימ ןּוא

 ןטַאט םעד טלייצרעד ןּוא םייהַא ןעמּוקעג ןיּב ךיא ןעוװ רעּבָא

 .רַאֿפ םעד טימ םיא לעװ ךיא זַא ,קידנעניימ .ןעוװעג זיא'ס יװ ,ץלַאז

 :טגָאועג ןּוא ןרָאװעג קירעיורט רעַײז רע זיא ,ןפַאשרַאפ ןגינעג

 סיוא רעטשרע רעד טפרַאדעג טסָאה ּוד רָאנ ,רע טשינ --
 'ןעוועג קידלּוש טסיּב ּוד םירָאװ ,ןטעּברעּביא םּוצ טנַאה יד ןקערטש:

 ; םּורַא עלייוו ַא ןיא ןּוא

 ןּבייהּוצפױא הּפצּוח ןייק ןּבָאה טפרַאדעג טשינ טסָאה ּוד --

 ןּוא !ריד רַאפ רעסעּב זיא רעכלעװ ,עגעלָאק א ףיוא עריוו ןייד

 ,טנַאה ןּופ עריװ יד ןסירעגסיוא רימ רע טָאה רעטגערעגפיוא ןַא

 רעד ןָא יז ןּוכעג ףרָאװ ַא ןּוא טפלעה ייווצ ףיוא ןכָארּבעצ יז

 ,טנַאװ

 9 :ג 9 6 1 ט :ג 9 2 4 ג 9 9 5 א

 העטסעװש ןײמ

 ,ןט:24 םעד ,קיטיײרכ

 ןיש טסָאה ּוד יװ םעדכָאנ ,קירנעה ,וטסָאה סָאװרַאּפ
 .דנַאה רעטכעלש ןייד טימ ןטַאט םעד טנרעצרעד טַאהעג ךיוא ױזַא
 .מּוא טלָאװעג ךיוא רימ ךָאנ ּוטסָאה סָאװרַאפ ,ןיטערָאק ןגעק גנּול
 ןּבײלגּוצ טשינרַאג ריד טסעװ ּוד ?ןפַאשרַאפ טיײקכעלמענעגנָא
 ,טשיג ןעד ּוטסײװ יצ !ןוטעגנא רימ טסָאה ּוד שפנ תמגע לפי

:: 
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 -"עַגֹּפַא ןהעש עצנַאג ךיא ןיּב ,ןעװעג ןיילק ךָאנ טסיּב ּוד ןעװ זַא

 :שרעדנַא טימ ןליּפש ּוצ ךיז טָאטשנָא עלעגיװ ןייד ַאּב ןענַאטש

 ןענַאטשעגפיוא "יא ןיּב ,ןרָאװעג קנַארק טסיּב ּוד זַא ןּוא ,רעדניק

 .ןרעטש ןסייה ַא טסָאה ּוד יצ ,ןעז ּוצ ,עלעטעּב ןיימ ןּופ טכַאנַאּב

 סָאד ןעוו זא ,רעטסעווש ןייד קידנקידילַאּב ,טשינ ןעד ּוטסייװ יצ ןּוא
 טלָאװ ,זיוה רעזדנוא ןיא ןּיטעג ּפַאלק ַא טלָאװ קילגמּוא עטסכעלקערש
 עמַאמ יד יװ ,ױזַא טַאהעג ביל ךיד ןּוא ריד ּוצ עמַאמ ַא ןעוװעג ךיא

 ןלעװ סע ןעװ זַא ,טשינ ןעד ּוטסיײװ יצ !טַאהעג ּביל ךיד טָאה

 :עטסעּב ןייד טעװ ,עמַאמ יד יא ,עטַאט רעד יא ןלעפ ןיוש זדנּוא
 ןענעק טסעװ ּוד רעכלעוו טימ ,עקיצנייא יד ? ךיא -- ןייז ןידניירפ

 .דניק ןייד ןגעוו ןּוא ענעּברָאטשרַאפ ערעייט ערעזדנּוא ןגעװ ןדער

 -ענ -- ןעװעג קיטיינ טלָאװ סע ּבױא -- טלָאװ עכלעוו ןּוא ,טייה

 ןסע וצ סָאװ ןּבָאה טסלָאז ּוד זַא ,קירנעה ,ןגעווטענייד רַאפ טעּברַא

 ףלעװ ךיא זַא ,טשינ ןעד וטסיײװ יצ ,ןענרעל ןענעק ךיד טסלָאז ןּוא

 ;רעסיורג ַא ןייז ןוש טסעװ ּוד שטָאכ ,קידנעטש ןּבָאה ּביל ךיד

 צא ,טײ ןײז טסעװ ּוד ןעװ ,ןײגכָאנ ריד טעװ קנַאדעג ןיימ זא

 .םירָאװ ,ץרַאה ןצנַאג ןטימ יירטעג ןייז קידנעטש ריד לעװ ךיא

 ,ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא טסענ ןייא ןיא ,םענייניא ןענייז רימ

 .,ןַאֿמ 8 ןייז ןוש טסעװ ּוד ןעוו זַא ,רעכיז ייז ,קירנעה ,ָא

 ןליפרעד ךיד טסעװ ּוד ןּוא ,קילגמּוא ןַא ןפערט ךיד טעװ סע ןּוא

 .םיוא ךימ סלָאמַאד טסעװ ּוד זַא ,רעכיז ייז ,ןשטנעמ ןשיװצ סםַאזנייא

 : ןגָאז ןּוא ,רימ ּוצ ןעמּוק ןּוא ,ןכּוז

 ..ריִד ןּבעל ןּביילּב ּוצ רימ ּביולרעד ,רעטסעווש ,עיווליס --

 "דער ,ךעלקילג ןעוועג ןענייז רימ ןעוו ,ןטייצ יד ןגעו רימ טימ דעד

 -עטּוג יד ןגעוו ,נייה רעזדנוא ןגעוו ,ןעמַאמ רעזדנּוא ןגעו רימ טימ

 ! געט ענעסָאלּפרַאפ טייוו ױזַא ןיוש ןּוא

 ייבעטש טסעוו ּוד ןּוא ,קירנעה ,ייז ןגעו ןדער ןלעװ רימ ןּוא

 !ןפא סמערַא סרעטסעווש ןייד ןפערט קיד
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 ךיא סָאװ ,לםֹומ רימ ייז !קירנעה רערעייט ןיימ ,ױזַא ,ױזַא

 ךיא !שפנ תמגע ףרּוװרָאפ ןקיזָאד םעד טימ טנייה ריד ףַאשרַאפ

 ּוד ּבױא ןּוא ,עניד דלּוש םּוׁש ןייק ןעקנעדעג טשינ ריד לעװ

 סע ךיא לעװ -- סמענעגנָאמּוא סעּפע טגָאזעג רעדיוװ רימ טסלָאװ

 יה ! ןסעגרַאפ ךיוא ריד

 ,רעדּורּב רערעַײט ןיימ קידנעטש ןּביילּב ךיוא ױזַא טסעװ ּוד

 .עג לָאמַא ךיד ּבָאה ךיא זַא ,סָאד ןעקנעדעג רָאנ לעװ ךיא ןּוא

 טימ ןעמַאזּוצ ּבָאה ךיא זַא ,ןעוװעג ןיילק טסיּב ּוד ןעוו ,טעשטנַאינ

 טקוקענ ּבָאה ךיא זַא ,ןעמַאמ יד ןוא ןטַאט םעד טַאהעג ביל ריד

 רָאי ליפ ױזַא ןיּב ךיא זַא ןּוא ןסקַאװעג טסיּב ּוד 'יװ ריד ףיוא

 ,ןּבעל ןייד ןּופ עטרבח עטסיירט יד ןעוועג

 .םעד ןיא טרָאװ סּוג ַא סעּפע ןָא דניצַא רימ עשז-ּביירש

 .רעדייא ןענעיילרעּביא ךָאנ סע לעװ ךיא ןּוא ,לטפעה ןּבלעז ןקיזָאד

 | .ןרעװ טנװַא טעװ סע

 טשינ ןצנַאגניא ןיּב ךיא זַא ריד ,ןזײװַאּב ּוצ ידּכ ,רעּבָא לייוורעד

 ַא ןעזעג ךיד ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד ּבילּוצ ךיוא ןּוא ריד ףיוא זיי

 .גנולייצרעד עכעלׂשדֹוח יד ריד רַאפ ןּבירשעגרעּביא ךיא ּבָאה ,ןדימ

 .ןרַאפ ןּביירשּוצרעּביא טַאהעג טסָאה ּוד עכלעו ,"טּולֹּב שינַאמָאר,

 ןופ לדעלפיש ןקניל ןיא ןעניפעג יז טסעװ ּוד ,לרערעיומ ןקנַארק

 :טסיּב וד ןעװ ,טכַאנַאּב טנייה ןבירשעג יז ּבָאה ךיא .עלעשיט ןייד

 .ךיא ,לקירנעה ןיימ ,טרָאװ טּוג ַא ןָא רימ עשז-ּביירש .,ןפָאלשעג

 שה | ! ךיד טעּב
 ,עיווליס רעטסעווש ןייד
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 ,טנעה ענייד ןשּוק ּוצ טרעװ טשינ } ךיא

 ,קירנעה |



 טּולּב שינַאמָאר
 ,גגולײצרעד טכעלשדוה

 ייטש ךָאנ ונייהרעדניא ןיצורעפ אּב ןעװעג זיא טנװַא םעד

 ַא ןטלַאהעג טָאה רעכלעװ ,רעטָאפ ןייז .ךעלטנייוועג יװ ,רעל

 יטנָארּפ ןייק טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה ,טנַאיװָארּפ טימ לּבלעוועג ןיילק

 יד ךיז טימ קידנעמענטימ ןעגנַאגעגטימ זיא רעטּומ יד ,ןפיוקנייא

 -עּפָא טפרַאדעג ריא טָאה רעכלעוו ,רָאטקַאד םּוצ עשיוודול עגיילק

 .ןרעקקירוצ טפרַאדעג ךיז ןּבָאה יירד עלַא ןּוא ,גיוא קנַארק ַא ןריר

 ,ירפרעדניא סגגרַאמּוצ טשרע

 עכלעוו ,יורפ יד ,טכַאנ עּבלַאה דלַאּב ןעװעג ןיוש זיא סע

 טימ ךָאנ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ,גָאטַאּב ןעמיורּוצ ןעמּוק טרָאד טגעלפ

 .עינעצײרד רעד רָאנ ןּבילּבעג זיא זיוה ןיא ,ךיילגוצ טכַאנ רעד

 יַאּפ ןעוועג זיא עכלעװ ,ענייז עּבָאּב עטלַא יד ןּוא ָאיצורעפ רעקיר

 ,סיפ עדייּב ףיוא טריזעלַאר

 ַא ,לוײה ַא -- ןעװעג ךעלטנגײא זיא סָאד ,ןיוה סָאד

 8 ףױא טקארט םַאּב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לזײה-רעטרַאּפ ןיילק

 ,יטרָאפ ןּופ טיװ רעייז טשינ ,לפרעד ןּופ טייװ סָאש-ןסקיּב ןטוג

 זיולּב טַאהעג לזייה סָאד טָאה םינכש רָאפ ,ןעינַאמָאר ןיא טָאטש ַא

 קירּוצ םישדח ייװצ טימ זיא סָאװ ,הברוח עטניֹוװַאּבמּוא ןייא רָאג

 רעד ןעזעג ךָאנ ךיז טָאהס רעכלעװ ףיוא ,ןרָאװעג טנערּבעגּפָא

 ,?זיוהרָאפגײא , 1 טפירשפיוא

 טלגנירעגמּורַא ,לטרעג ןיילק ַא ןעװעג זיא לזייה םעד ךָאנ

 שיפרָאד קירדינ ַא טריפעג טָאה'ס ןכלעוו ּוצ ,טָאלּפ ןקידעּבעל ַא טימ

 ףיוא קיטייצנייא ןעוועג זיא עכלעוו ,לּב"עוװעג ןופ ריט יד ;לרעיוט
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 ,טיװ .טקַארט ןפיוא ךיילג ןעגנַאגעגטױרַא זיא ,םוטש ןופ ריט יד

 לטעּברַאַאּב עטיירּב ,טנגעג ענעּפָא ןַא ןגיוצצ:קעװא ךיז טָאה םּורַא

 5 + ,רעד 58 עטצעזרַאש
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 ,טכַאב עּבלה דלגנ ןעװעג ןיוש

 ויא סע ,רעקידנגער ַא ,רעקיטניװ ַא ןעוועג זיא טנהא רעד

 ומָאלשעג טשינ ךָאנ ןענייז ,ָאיצורעפ טשיג ,ענַאב יד טשינ

 ךיוא קיטייצנייא טנידעג טָאה עכלעוו ,בוטש-סע רעד ןיא ןסעזעג ןּוא

 ןיילק ַא טימ זױלּב ןטרָאג ןּופ ןעװעג טלײטעגפָא זיא ןוא ךיק סלַא

 .ןכַאז עטלַא טלעטשעגנַא ןעוועג ןענייז סע ןכלעװ ןיא ,עלעביטש

 ,רעגיז ַא ףלע טשרע םיהַא טרעקעגקירּוצ ךיז טָאה ַאיצורעפ

 / ףיוא טרַאװעג טָאה עּבָאּב יד ןּוא ,ןפױלמּורַא העש עכעלטע ךָאנ

 ּוצ טדימשעגּוצ ,קּורמּוא רעייז ,גיוא ןייק קידנכַאמּוצ טשינ ,םיא

 עצנַאג עריא טגנערּברַאפ טָאה יז ןכלעו ןיא ,לעטָאפ ןטיירּב ריא

 .ענשּוד ערעוש ַא לײװ ,טכַאנ רעד ןּופ קיטש ַא ךָאנ טפָא ןּוא געט

 טעּב ןיא ןגייל ּוצ ךיז טּבױלרעד קידנעטש טשינ ריא טָאה טייק

 .ןײרַא

 טשטַאּפעג טָאה טניװ רעד ,טקראטשעג ךיז טָאה ןגער רעד

 'עג זיא טכַאנ יד ,רעטסנעפ יד ןופ ןּביוש עניילק יד ןָא םיא טימ

 ,ץרַאװש ןצנַאגניא ןרָאװ

 ירַאפ א ,רעטרעטַאמעגסוא ןַא טרעקעגקירּוצ ךיז טָאה ָאיצורעפ

 ןעיולּב ןסיורג ַא טימ ןּוא עקרַאנירַאמ רענעסירעצ ַא ןיא ,רעטקיטַאלּב

 יײטש ןפרָאװעג ,ךעלטנייװעג יװ ,ךיז טָאה רע ,ןרעטש ןפיוא ןכייצ

 ןעמּוקעג זיא םעדכָאנ ,רעטכעלעג ַא ףיוא רעירפ ,םירבח ענייז טימ רענ

 ירַאפ טָאה רע סָאװ ,ןעוועג זיא עטסגרע סָאד ןּוא ,געלשעג ַא ּוצ

 יװָאר ַא ןיא ץעגרע טוָא לעגרעּביא ?טיה סָאד .ןּוא סנשָארג ענייז טליּפש

 .מעל ןיילק ַא טימ רָאנ ןטכױלַאּב ןעוועג זיא סָאװ ,ךיק ןיא

 -- לעטָאפ םָאּב טנַאנ ,שיט קע ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עלעּפ

263 



 עַּבָאּב עמירָא יד טָאה ךָאד ןּוא ;קיטכיל קירּביא טשינ ןעוועג זיא

 יא סָאד דנַאטשּוצ ןקידנגָאלק ַא רַאפ סָאװ ןיא טקרעמַאּב דלַאּב

 ,םיא ןופ לטיּב ַא ,ןײלַא לסיּב ַא ןּוא .ןעמוקעגקירוצ יא לקינ

 יד ,ךיז ןּפעלשמּורַא ןייז ןּופ ןטייהלצנייא עלַא טסּוװרעד ךיז יז טָאה

 ףע ןעװ ,לגניי עקיזָאד סָאד טַאהעג ביל ךעלקערש טָאה עּבָאֹּב

 ןּוא .טגייוועצ קידנעטש ךיז יז טָאה ,ןצעמע טימ ןגָאלש ךיז טגעלפ

 ןעװעג ױזַא ךיוא זיא דניצַא

 ןגנַאל ַא ךָאנ טגָאזפג רעטעּפש יז טָאה -- !ןיינ ,ךַא --

 ן ןעּבָאּב רעטלַא ןייד רַאפ ץרַאה ןייק טשינ טסָאה ּוד -- ןגייוושליטש

 ,סָאד ןפֹוא אזַא ףיוא סיוא טצונ וד ןעװ ,ץרַאה ןייק טשינ טסָאה ּוד
 .רעדניא ָאטשינ ןענייז עמַאמ יד טשינ ןּוא עטַאט רעד טשינ סָאװ

 ןצנַאג ַא טעמּכ !שפנ תמגע ליפ ױזַא רימ טסּכַאשרַאפ ּוד ןּוא םייה
 ,טימ ןייק טשיגרָאג טסָאה ּוד ,ןײלַא טזָאלעגרעּביא ךימ ּוטסָאה גָאט

 ףיד טסוָאל ּױד ,ָאיצּורעפ ,ךיד ןַאמרעד !עקילאק ןייק ףיוא דייל

 ַא וצ ןריפרעד ךיד ןעק סָאװ ,געװ ַא ףיוא !געװ ןטכעלש ַא ףיוא

 ,םענייא טשינ ןעזעג ּבָאה ךיא ,,,,טלַא ןיוש ןיּב ךיא ,ףֹוט ןקירעיורט

 ,טכעלש רעיײז טקיד:עעג ןּוא ּוד יװ ױזַא ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ

 ףעטייו לסיּב א ךיז ןפעלשמּורַא ןופ ןָא ךיז סע טּבייה רעירפ

 ךָאנרעד ןּוא ,סנשָארג ןליּפשרַאפ ןּופ ,רענייטש ןפרַאװ ןּופ ,זיוה ןּופ

 ,רעסעמ ַא וצ רעניטש ןופ רעּביא ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ סע טייג

 ּוצ זיּב ,גנעג עסּואימ ערעדנַא ּוצ ןליּפש ןּופ ,טרַאזַא ּוצ סַאּפש ןּוּפ

 ! הבנג ּוצ ,, ,ןּוא ןטאטטלַאװג

 ןּופ טירט יירד ,טרעהעגסיוא ןּוא ןענַאטשעג זיא ָאיצורעפ

 *עגּפָארַא ןַא טימ ,סנעדערק ןָא טרַאּפשעגנָא ,לעטָאפ סעּבָאּב רעד

 טיג ךָאנ ןצנַאגניא ,ןעמערג עטעשטשרַאמעגנעמַאזּוצ טימ ,ּפָאק ןטזָאל

 ױַאתןַאטשַאק ענייש ענייז .געלשעג םענעמוקעגרָאפ ןּופ טציהעצ

 ןעוועג ןעגייז ןגיוא עיולּב יד ,ןרעטש ןפיוא ןלַאפעגּפָארַא םיא ןענייז

 ,ךעלגעװַאּבמוא
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 יד טָאה -- !הבנג ּוצ געװ רעכיילג ַא זיא ןליּפש ןּופ --

 .ןגױא עטלַא יד ןּופ ןרערט יד קידנשיװסיוא ,טרזחעגרעּביא עּבָאּב

 קעלפדנַאש םעד ןָא ךיד ןַאמרעד !םעד ןגעװ ,סניימ דניק ,קנעדעג

 דניצַא ךיז טּפעלש רעכלעוו ,ינָאצַאמ קעטיוו ,טנגעג רעצנַאג רעד ןּופ

 ךעװעג טלַא טשינ ּוליִפַא ךָאנ ןיא רע .טָאטש רעד רעּביא םּורַא

 ייװצ ןסעזעג טַאהעג ןיױש רע זיא ,רָאי קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןייק

 טשינ סָאד ןיוש טָאה רעטּומ עמירַא ןייז זיּב ;שינעגנעפעג ןיא לָאמ

 ךיא ...טצַאלּפעג ריא טָאה ץראה סָאד ןּוא ,ןּבעלרעביא טנעקעג

 ןוא הּפרח רַאפ טָאה רעטָאפ רעד ןּוא !ןעד יװ !טנעקעג יז ּבָאה

 ַא רָאנ ביג !טרעדנַאװעגקעװַא סי ןרעּביא ץעגרע גנולפייווצרַאפ

 טמעש עטַאט ןיד ןכלעװ טימ ,יײטלּוה ןקיזָאד םעד ןגעװ טכַארט
 שרעדנַא םיא טסעװ !טּוג םיא ןעק רע שטָאכ ,ןסירגַאּב ּוצ ךיז

 יו ,סעייטלּוה עכלעזַא טקנוּפ ןּופ הרבח ַא ןשיװצ רָאנ ,ןפערט טשינ

 .םעד זיּב ןיוש יֹוזַא ןּוא ,טיא ןּופ ערעגרע ךָאנ רעדָא ,זיא ןיילַא רע

 עגרָאטַאק ףיוא ץעגרע טעװ רע ןכלעוו ןיא ,גָאט ןכעלדיײמרַאפמּוא

 ּבַאה ךיא ,ןָא זייוודניק ןופ ךָאד ךיא ןעק םיא ,ןרעװ טקישעגקעוװַא

 יװ ,ױזַא ךיוא ןּבױהעגנָא טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ טקיקעגּוצ טּוג ךימ

 ןריפרעד לָאמַא טשינ טסלָאז ,לגניי ,קנוטכַא ּביג !ןָא טסּבייה ּוד

 ענייז טָאה רע ןכלעוו ּוצ ,ןּבלעז םעד ּוצ עמַאמ-עטַאט עטּוג ענייד

 ,טריפרעד ןרעטלצ

 טכעלש ןייק טשינ ןעװעג זיא סָאד ,ןגיוושעג טָאה ָאיצורעפ

 ןעוועג רעכיג זיא סנייז טייקשירעגנַייליוװ עצנַאג סָאד ,אּברדַא ,לגנַיי

 ןּופ טײקטמַאלּפעצ רעד בבילוצ ,ןּבעל ןּופ סּולפרעּביא םעד ּבילּוצ

 -עג טָאה סָאװ ,טייקטסיירד רעטמיוצעגמּוא רעד  ּבילּוצ ,עיזַאטנַאפ

 רעטָאפ רעד .ןעגנוגיינ עטכעלש ּבילּוצ טשינ ןּוא ,םיא ןיא טרעטַאלפ

 ץרַאה ןייז ןּופ ףיט רעד ןיא זיא רענייז ןּוז רעד זַא ,טליפעג טָאה

 ןשידלעה ,ןלעדייא ןַא סעּפע ףיוא ,ןליפעג ענייפ ףיוא קיעפ ָאי אקווד

 ,טעװעמַאהעג ליפּוצ טשינ עקַאט רַאפרעד םיא טָאה רע ןּוא טָאט
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 .גנעג עטכעלש ענייז ןלײטרּוארַאפ ןײלַא טעװ רע זַא ,קידנטראוו

 ַא ,ןשקע רעסיורג ַא רעּבָא ,סטּוג ַא אקווד ?גגיי ַא ןעװעג זיא סָאד

 טשיג םיא טגעלפ ץרַאה סָאד שטָאכ ןוא ,גנוירקפה רעכעלקערש

 .עג טשינ לָאמנײק ךָאד םיא זיא ,רעיורט ןּופ ןקירדפיונוצ ךיז לָאמנייא

 ,טעּבעג רעדָא ,ךיז ןייז הדֹומ ןּופ טרָאװ ןייא ןייק ןּפיל יד ףיוא ןעמּוק

 ןעװעג לּוט המשנ יד םיא יא לָאמלײט .ןייז לחֹומ םיא לָאז ןעמ

 :גסיּברַאפ עמיט ַא ןּוא ץלַאטש ַא רעּבָא ,ןקירדסיוא עטסדנריר יד טימ

 | ,ןדנוּבעג יװ ןטלַאהעג ייז טָאה טייק

 ףעדיוו ,ןקידנגייוװש ַאזא םיא קידנעעז ,עטלַא יד טָאה לייוװרעד

 :ןפרּוװרַאֿפ עריא ןּביוהעגנָא

 :ַאּב ןּופ טרָאװ ןייא שטָאכ טסלַאװ ּוד ןעװ ! איצורעפ ,ךַא --

 יװ ךָאד טסעז ּוד ,הטרח ןּופ טרָאװ ןייא !טדערעגסױרַא גנורעיוד

 םּוצ קיניײװ ןיוש רימ טלעפ סע זַא ןּוצ ,ןיּב ךיא קנַארק ךעלקערש

 ןרערט זיּב תורצ ןּוא שפנ תמגע ליפ ױזַא טסלָאז ּוד ןּוא !טיוט

 סרעכלעוו ,רענייד ןעּבָאּב רעטלַא רעד ,ןעמַאמ סרעטומ ייד ןפַאשראֿפ

 | ,. .טנָאג יוזא ןיוש זיא גָאט רעטצעל

 ,ןעװעג ןיילק ךָאנ טסיּב ּוד ןעװ ,טגיוועג ךיד ּבָאה "יא ןּוא

 -- ןגיִצַא ןּוא !טסיירט ןיימ ןייז טעװ סָאד :טגָאזעג קידנעטש ןוא

 ! בעל סָאד דָאש ןייק טשינ רימ זיא סע ! טיוט םעד ּוצ רימ טסלייא

 טסלָאז ֹוד יּבַא ,געט לסיּב טשער ןיימ ןּבעגעגקעװַא ןרעג טלָאװ ךיא

 ךיא ןעוו ,טלָאמַאד יװ ,דניק םַאזכרָאהעג אזא ,טּוג יױזַא ןייז רעדיוו

 וטסקנעדעג ,ןײרַא רעטסיולק ןיא טריפעג לָאמ עטשרע סָאד ךייז בָאה

 סענעשעק יד ןיא זָארג ןּוא ךעלעמילּב רימ טסָאה יוד ןוא ,ָאיצורעפ

 םיהַא טנעה יד ףיוא ןקידנפַאלש ַא ךיד ּבָאד ךיא ןּוא ,טגײלעגנָא

 ,דניצַא ןּוא ,ןעּבָאּב ןייד טַאהעג ביל ךָאנ נטסָאה סלָאמַאד ,טגנערגעג

 .עגוצ ןײד ןעװ ,ןעמונעגּוצ סיפ יד רימ טָאה טייהק:ארק יד ןעװ

 ןעװ ,ןעמעטָא םוצ טפול יװ טקנוּפ ,קיטייג ױזַא רימ זיא טייקנדנוּב
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 ַא ןיוש ןיּב ךיא ןעװ ,דרע רעד ףיוא טשינ םענייק ןיוש ּבָאה ךיא

 | | ! רעניימ טָאג ,. ,דניצַא ,., ,עטױט-ּפלַאה
 ינק יד ּוצ ןפרַאװ טלַָאזעג ןיוש ,ןיוש ךיז טָאה .ָאיצורעּפ |

 טָאה סע ןעװ ,ןעװעג רע זיא טרירעג ףיט ױזַא ,ןעּבָאּב ןייז ןּופ

 שיורעג ַא סעּפע טרעה רע זַא ,ןטכַאד ןּבױהעגנָא קנילצּולּפ םיא ךיז

 זיא סָאװ ,לרעמיצ ןללעטשעגנָא ןכַאז עטלא יד טימ ,ןטייווצ ןיא

 *עג טשינ ןגעװטסעדנּופ טָאה רע ,ןירַא ןטרָאג ןיא ןעגנַאגעגסױרַא

 יצ ,ןדָאל יד טניװ רעד ױזַא טריר סָאד יצ ,ןדיישרעטנּוא טנעק

 ,שרעדנַא סעּפע

 ...ןרעיוא יד טגנערטשעגנָא טָאה רע

 -רעּביא ךיז טָאה שיורעג סָאד .טרעהעגפיוא טָאה ןגער רעד

 .טרעהעג סע טָאה עּבָאּב יד ולֹיפַא .טרזחעג

 .טגערפעג קּורמּוא יז טָאה -- !סָאד זיא סָאװ --

 למרּומ ַא לגניי סָאד טָאה -- ןגער רעד זיא סָאד --
 - ,ןּוטעג

 .ייװ ַא ןיא עטלַא יד טָאה -- ָאיצורעפ ,עשז-יװ זיא --

 ּףטטגָאז -- ןרערט יד קידנשיװסיוא ךיז ,טרזחעגרעּביא םּורַא על

 ןלעװ ןגוא עטלַא יד זַא ,טּוג ןייז ןיוש טסעװ ּוד זַא ,ּוצ רימ

 ?ןענייוו טשינ ריד ּבילּוצ ןיוש

 ,טרעהרעד שיורעג יינ ַא ךיז טָאה קנילצּולּפ

 עטלַא יד טָאה -- ...!ןגער רעד טשינ אמתסמ זיא סָאד --

 !עז רָאנ ייג -- .קידנרעװ ךיילּב ,ןפורעגסיוא

 :טנַאה יד אּב טּפַאכעגנָא ןגעוטסעדנּופ םיא יז טָאה דלַאּב

 ...!ָאד ּביילּב ! ןיינ ! ןיינ --

 רעּבָא ,םעטָא םעד קידגטלַאהנייא + ,ןּבילּבעג ןענייז יז ןּוא

 עקידנפירט יד רָאנ זיולּב ,טרעהעג טשינרָאג ןיוש ןעמ טָאה רעמ

 .ןלָאפעג ךַאד ןּופ קינעטנייא ןענייז סָאװ ,ןּפָארט



 .רעה סעדייּב ערעיײז ןעמונעגכרּוד רעיוש ַא טָאה קנילצּולּפ

 רָאּפ יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה לקינייא ןטימ ןעּבָאּב רעד ןּוא .רעש

 עמע רעטנּוא ןּוטעג ּפירקס ַא טָאה רעמיצ ןקוייּברעד ןיא ענָאל

 | ,טירט טנעצ

 כימ טגערפעג לגניי סָאד טָאה -- !ןטרָאד זיא רעװ --

 ,םעטָא םעד קידנּפַאכ םיוק ,טייקירעוװש

 ,טרעפטנעעג !שינ טָאה רענייק

 'בלאה ַא ,טרזהעגרעּביא ָאיצּורעפ טָאה -- ?טרָאד זיא רעוו --

 ,דחּפ ןופ רעטיוש

 רעטרעװ עקיזָאד יד טגָאזעגסױרַא רָאנ טָאה רע רעּבָא יװ
 ןּופ יירשעג א טזָאלעגסיורא ,ןעכָאּב רעד טימ רע ,עדייּב יז ןּבאה

 רענייא ,ּבּוטש ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענייז ןשטנעמ ייווצ ,גנורעטיצרעד

 סָאד טּפוטשרַאפ םיא טנַאה רעד טימ ןּוא לגנִיי סָאד טּפַאכעגנָא טָאה

 בעד רעטלַא רעד טקירדעגפיונוצ טָאה ,רעדיװ רעטייװצ רעד ,ליומ

 :טגָאזעג טָאה רעטשרע רעד ,זדלַאה;

 |ביל ריד ןיא ןּבעל סָאד ּביוא ,69יּפ ןייק --

 ; ףעטייווצ רעד ןּוא

 ,עקילַאק רעד רעּביא רעסעמ ַא ןּביוהעגפיוא ןּוא ! גייווש --

 :עגמּורַא ןעװעג רעמינּפ יד ןענייז ןטײװצ ןּוא .טשיוצ םַאּב

 ןֿבָאה ערעייז ןגױא ייד רָאנ ןַא ,סעלײשטַאפ עצרַאװש טימ ןדנוש

 ,טעשטשילפעגסיורא

 ןופ ןעמעטָא ערעװש סָאד טרעהעג רַאנ ךיז טָאה עלייוו ַא

 ברעװ רעליטש םעד ןופ שיורעג םעד טימ טשימעגפיונּוצ ,ריכ עלַא

 ןענייז ןגיוא עריא ,קידנּפַארכ טמעטָאעג טָאה עטלַא יד ,ןגער ןקיד

 ,ּפַאק ןּופ טצעזעגסיורא ןעוועג

 לגניי סָאד ןטלַאהעג טָאה רעכלעו ,רעדרעמ רעד טָאה ָאד

 :ןײרַא רעוא ןיא םיא ןּוטעג עשטּפעש ַא
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 !טלעג סָאד עטַאט ןייד טלַאהַאּב ווו ---

 טרעּפכנעעג ,ןײצ יד טימ קידנּפַאלק ,טָאה לגנַיי סָאד
 :ליטש

 , .ןטסַאק ןיא .. ,טרָאד --

 םיא ןּוא ,טגָאזעג שטנעמ רעד טָאה -- !ךימ ריפ ,םּוק --

 .זדלַאה ןפיוא טנאה יד םיא קידנטלַאה ,לרעמיצ ןיא טּפעלשעגנײרַא

 .עגילדָאּפ רעד ףיוא לרעטמַאל ןיילק ַא ןענַאטשעג זיא רעמיצ ןיא

 .טגערפעג רע טָאה ןטסַאק רעד זיא ּוװ --

 רעד טָאה סלָאמַאד .ןטסַאק ןפיוא ןזיװעגנָא טָאה לגנַיי סָאד

 ףיוא םיא ןפרָאװעגרעדינַא ,לגניי ןטימ רעכיז ןייז ּוצ ידּכ ,רעּבױר

 םעד ינק ענייז טימ םיא טקירדעגפיונוצ ,ןטסַאק ןרַאפ ינק יד

 ןענעק רע לָאז ,ןּוטעג יירשעג ַא טלָאװ רע ןעװ זַא ,ױזַא זדלַאה

 ןייצ יד ןשיוצ רעסעמ סָאד קידנטלַאה ןּוא ,ןרעװ טקיטשרעד ךיילג

 טימ ןעמּונעגסױרַא רע טָאה ,טנַאה ןייא ןיא עלערעטמַאל סָאד ןּוא
 ןפיוא טגיילרַאפ ,ןזייא קיטש ןגיוּברַאפ ַא ענעשעק ןופ רעטייווצ רעד

 ןּבױהעגנָא ,קעד יד ןסירעגּפָארַא ,ןכָארּבעגּפָא ,ןּוטעג יירד ַא ,סָאלש

 ,סענעשעק יד טקַאּפעגנָא ךיז ,ןפרַאװּוצרעּביא ץלַא לענש קיטלַאװג

 סלגניי םעד רעדיװ קץידנקירדנעמאזוצ ןּוא ,ןטסַאק םעד טקַאהרַאפ
 טָאה רעטייווצ רעד ּוװ ,טרָאד טּפעלשעגנײרַא םיא רע טָאה ,זדלַאה

 םענערָאװעג יולּב ַא טימ ,עטױט-ּבלַאה ַא ןיוש ,עטלַא יד ןטלאהעג

 | ,ןפיל עטנפעעג טיירּב ןּוא םינש

 .טגערפעג ליטש רע טָאה -- ?ןענּופעג --

 רבח ןייז טרעפטנעעג ליטש ױזַא ךיוא טָאה -- !ןענּופעג --

 | ; ןּבעגעגּוצ דלאּב ןּוא

 ,גנַאגסורא םעד טיה דניצַא --

 ןפָאלעגּוצ ןּוא עטלַא יד טזָאלעגּפָא רעדרעמ רעד טָאה ָאד

 ,ךיז קידנרעהנייא ,ןיירא ןטרָאג ןיא סױרַא טייג סָאװ ,ריט רעד ּוצ
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 ַא טימ רע טָאה םּורִא עלײװ ַא ןיא ,ןָא טשינ טמוק רענײק יצ

 ףּור ַא ,עלעפייפ ןיילק ַא ףיוא ךעלנע ןעװעג זיא סָאװ ,לֹוק ןליטש

 ; סיורא לרעמיצ ןּופ ןּוטעג

 | ! םּוק --

 ,לגנִיי סָאד ןטלַאהעג ךָאנ טָאה רעכלעװ ,רעד טָאה סלָאמַאד

 סרעטלַא רעד רַאֿפ סע ןוטעג לקָאש ַא ,רעסעמ סָאד םיא ןזיוועג

 { טגָאזעג ןוא ,ןענעפעוצפיוא ןּביױהעגנָא םיוק ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא

 ןרעקמוא ףימ ןיא לעװ ,ןּוט ספיפ ַא טעװ רעצעמע בוא ---

 ,ןגיוא עכעלקערש טימ עדייב ףיוא טקוקעג ןוא --- ! ןענעגרהרעד ןוא

 ַא טקַארט ןפיוא טרעהרעד ךיז טָאה ,רעּבָא ,עגר רעד ןיא

 ,ןעמיטש ךס ַא ןופ גנַאזעג

 ףעקיטלַאװג ַא טימ ןוסעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה רעּביור רעד

 םיא ןיא גנוגעװַאּב רעקיזַאד רעד ןיא ןּוא ,ריט רעד ּוצ טייקלענש

 ,םינּפ ןּופ עלײשטַאפ יד ןלַאפעגּפָארא

 ,ןוטעג יירשעג ַא עּכָאּב יד טָאה -- !ינַאצַאמ --

 ףעדרעמ רעטנעקרעד רעד טָאה -- !ענעטלָאשרַאפ ,ַא --

 ,ןברַאטש טזומ ּוד -- ןוטעג םורּב א

 רעד יצ רעסעמ םענעּביוהעגפיוא ןטימ ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז ןּוא

 ,ןפילּבעג תושלח דלַאּב זיא עכלעוו ,רעטלַא

 ,טזָאלעגּפַארַא ּפַאלק ןייז טָאה רעדרעמ רעד

 יד טכיירגרעד טָאה רעסעמ ןּופ ץיּפש רעד רעֶּבָא רעדייא

 יץיִלַּב ַא טימ ןּוא ןוטעג יירשעג ןכעלקערש ַא ָאיצורעפ טָאה ,עטלַא

 ,לרעּפרעק ןייז טימ ןעּבָאב יד טלעטשרַאפ גנוגעװַאּב רעלענש

 ,"זַא שיט םעד קידנּבעג סיוטש ַא ,ןפָאלטנַא זיא רעדרעמ רעד

 ,ןשָאלעגסױא ךיז ןוא ןלַאטעגּפָארַא זיא עלעּפמעל סָאד זַא

 סלּבָאּב רעד ןּופ טשטילגעגּפָארַא ךעלעמַאּפ ךיז טָאה לגניי סָאד
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 קידנעמענמּורַא ,ןּבילּבעג יֹוּזַא ןּוא ינק יד ףיוא ןלַאפעגרעדינַא ,סיוש
 ,ינק עריא ןָא טרַאּפשעגנָא ּפָאק םעד ,טנעה יד טימ יז

 .ניפ ןעוועג זיא ּבּוטש ןיא .טּונימ עכעלטע ךרּודַא ןענייז סע
 -עצ ךיז זיא טײלסּפרַאד עקידנעייגכרּוד יד ןופ גנַאזעג סָאד ,רעטס
 .עג זייווכעלסיּב זיא עטלַא יד .רעדלעפ עטייוו יד רעּביא ןעמוװש
 | | ,ךיז וצ ןעמוק

 .רַאּפ םיױק ַא טימ ןּוטעג ףּור ַא יז טָאה -- !ָאיצורעפ --
 ,קערש רַאפ ןייצ יד טימ קידנּפַאלק ,עמיטש רעכעלדנעטש

 ,טרעפטנעעג לגנַיי סָאד טָאר -- !ישעּבָאּב --
 טָאה דחּפ ַא רעּבָא ,ןדער ּוצ טגנערטשעגנָא ךיז טָאה עטלַא יד

 סידנגײװשליטש ױזַא עלייװ ַא יז טָאה .גנּוצ יד ןעמּונעגּפָא ריא
 :טגערפעג תֹוחֹוּב עטצעל יד טימ ךעלדנע ןּוא טרעטיצעג

 ?ָאטשינ .. ,ןיוש  ..ייז .  .ןעגייז ..,יצ --
 יג -
 עשטּפעש ַא יז טָאה -- !טעגרהרעד ךימ ןּבָאה ייז ..,ןייג --

 ,לֹוק ןקיטשרַאפ ַא טימ ךָאנ ץלַא ןּוטעג

 -- ןןּבילּבעג ןּבעל ...זיא ישעּבָאּב יד !ישעּבָאּב ,ןיינ --
 ישעּבָאּב יד -- ,עמיטש רעכַאװש ַא טימ טרעפטנעעג ָאיצורעפ טָאה
 .עגּוצ יײז ןּבָאה טלעג סָאד רָאנ ...ישעּבָאב ערעייט יד ...טּבעל
 עצנַאג סָאד טעמּכ טָאה עטַאט רעד .,ךס ןייק טשינ . . .רעּבָא ,ןעמונ
 ,ןעמונעגטימ ךיז טימ טלעג

 ,ןעמעטעוצּפָא רעטכייל ןּביױהעגנָא טָאה עטלַא יד

 ױזַא ךַאנ ץלַא טדערעג רעדיװ ָאיצּורעפ טַאה -- ישעּבָאּב --
 .עייט -- ,סמערָא ענייז טימ קרַאטש יז קידנעמענמּורַא ,ינק יד ףיוא
 { חמא ,ּביל ךימ טָאה ישעּבָאּב יד !ישעּבָאּב ער

 עקילַאק יד טָאה -- !סניימ עלעגנַיי םערָא ! ָאיצּורעּפ א
 .רעּביא יװ --- ּפַאק ןפיוא טנעה יד םיא קידנגיילפיורַא ,טרעפטנעעג
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 דניצ ! רעקידמרַאּברעד טָאג ,ָא ! טזּומעג סָאד ךיד טסָאה ּוד ןקערש
 רעד ןיא ױזַא ןּביילּב ךָאנ רימָאל ! ןייג רעדָא } דניק ,טכיל ןָא רָאג
 ,ארֹומ ךָאנ ּבָאה ךיא .רעטסניפ

 ישעּבַאּב יד -- .טגָאזעג לגניי סָאד טָאה -- !יסעכַאב - -

 ,רימ ןּופ תֹורצ ליפ ױזַא טַאהעג קידנעטש טָאה

 ןיז ןיא דניצַא טרָאד סָאד טלָאװ רעװ ! ןיינ !דניק .,ןיינ --
 .סנימ דניק רעייט ,םעלַא םעד ןַא ןסעגרַאפ ןיוש ּבָאה ךיא | טַאהעג
 | סגיימ ץראה

 טָאה --- רימ ןּופ טַאהעג תֹורצ ליפ יױזַא טָאה ישעּבָאּב .יד -- =
 -- טרעטיצעג טָאה סָאװ ,לֹוק ַא טימ טדערעג רעטײװ .ָאיצורעפ
 ..,טַאהעג ביל קידנעטש ישעבָאּב יד ךָאד ּבָאה ךיא ,..רעּבָא
 ישעּבָאּב יד רימ זָאל 1 ןייז לחֹומ רימ טעוװ יקעּבָאב יד ..,קידנעטש

 ! ןייז ?חֹומ

 ןיּב ךיא !לחֹומ ריד ןיּב ךיא !דניק רעייט ,ָאי רעּבָא --

 .עג רַאג ךימ ךיא טלָאװ ױזַא יװ !ץראה ןצנַאג ןטימ לחֹומ ריד

 ,עלעגניי רעייט ,ינק יד ןּופ ףיוא ךיד בייה ? ריד ףיוא ןרעזייב טנעק

 רעטּוג ַא רעײז טסיּב ּוד }רעטּוג ַא טסיב ּוד !ףיוא ךיד ּבייה

 ּבײה !ןקראטש ךיז רימָאל !טכיל ןדניצנָא רימָאל |  רעּביל ַא ןּוא

 | !ףיוא ךיד בייה ,ָאיצורעפ ,ףיוא ךיד

 טדערעג לגניי סָאד טָאה -- !ישעּבָאּב ריד קנַאד ךיא --

 .קילג ױזַא דניצַא ןיּב ךיא ןּוא -- ,עמיטש רערעכַאװש ַא ץלַא טימ

 {תמא טשינ .,.ןעקנעדעג קידנעטש ךימ טעװ ישעּבָאב יד !ךעל

 ...ָאיצורעפ ...ריא ןעקנעדעג ישעּבָאּב יד טעװ , , ,קידנעטש

 ימּוא עטלַא יד טָאה --- +ריד זיא סָאװ !דניק !ָאיצורעפ ---

 ןעלסקַא יד ףיוא טנעה יד םיא קידנגײלּפױרַא ןּוא ,ןפורטגסיוא קו

 גלָאװעג םיא טלָאװ יז יװ ,ּפָאק ןייז רעּביא ןגיױבעגּנָא ךיז יז טָאה

 ,ןּוט קוק ַא ןיירַא םינּפ ןיא
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 ַא ךָאנ לגניי סָאד טָאה -- ..ןעקנעדעג עּבָאּב יד לָאז --
 יד ןעמענמּורַא ןּוא -- לֹוק ןקידנעייגסיוא ןַא טימ ןוטעג עשטּפעש
 , .,טנּוזעג יז ... ,ןשיװדול ,.,ןּוא . . .ןטַאט םעד .. ,ןּוא .. .ןעמַאמ
 | ישעּבָאּב

 :סיוא עטלא יד טָאה -- ?ריד זיא סָאװ ,ןליוװ סטָאג םּוא --
 רעכלעװ ,ּפָאק סלגנויי םעד טייקירעװש טימ קידנּבײהפיוא ןפורעג-
 ןכעלקערש ַא טימ דלַאּב ןוא ,ןלאפעגּפָארַא יַנְק יד ףיוא ריא זיא

 דניק ,.!ָאיצּורעפ ... .ָאיצורעפ , ,!ָאיצורעפ -- :לֹוק ןקידנגנירדכרוד
 ,,!םיכאלמ עטּוג ריא ,רימ טפלעה ,ָא ..!סניימ ןּבעל ..!סניימ

 צנײלק רעד ,טרעפטנעעג טשינ ןיוש טָאה ָאיצורעפ רעּבָא
 .רעמ רעד ןכלעוו ,רעטּומ סרעטּומ ןייז ןּופ רעמרעשַאּב רעד ,דלעה
 ןיוש טָאה ,טקּורעגנײרַא טייז ַא ןיא רעסעמ סָאד טַאהעג טָאה רעד
 .ןּבעגעגּפָא המשנ עקידרעטַאלּפ-סיײה ןּוא ענייש ןייז טָאג טַאהעג
 3 1 9 9 3 .ג 9 5 ' 5 ט 3 2 9 4
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 לרערעיומ עדנּברַאטש סָאד

 ,ןט:28 םעד ,קיטסגיד

 רעד ,קנַארק ךעלרעפעג רעייז זיא לרערעױמ עמירָא סָאד
 רימ ןּבָאה ,ןכּוזַאּב ןייג םיא ןלָאז רימ ןסייהעג זדנּוא טָאה ר רע רעל
 ,ןעמַאזּוצ ןייג ןלעװ רימ זַא ,ךיא ןּוא יסָארעד ,ןָארַאג : טדערעגּפָא ךיז

 ?רעל רעד יװ יױזַא רָאנ ,ןייג טל;זעג ךיוא טָאה ידרַאטס
 ,לָאמקנעד סרּוװַאק ןגעוו גנּוּביא ןַא ןּביײרשּוצנָא ןּבעגרַאֿפ זדנּוא טָאק
 גייּבײרשַאּב יד זַא ,ןקוקַאּב לָאמקנעד עקיזָאד סָאד ןעגנַאגעג רע זיא
 | ,רעכעלטקניּפ סָאװ ןעמוקסיורַא לָא
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 ןצלָאטש ןקיוָאד םעד ךיז טימ ןטעּברַאפ טװּורּפעג ןּבָאה רימ

 .קיטרַאפ ןּוא -- ןייג -- :טרעפטנעעג ץרּוק טָאה רע רעּבָא ,ןסיּבָאנ

 רע טַאהעג ארֹומ רע טָאה רשפא ,טגָאזעגּפָא ךיוא ךיז טָאה יניטַאװ

 .ןסײװנײא טשינ גּוצנא םעד ךיז לָאז

 ,צלּוש ןּופ ןײגסױרַא ןכָאנ ,יירד עלַא ןעגנַאגעג רימ ןענייז

 רעד ףיוא ,סרעכעצ ןּופ יװ ןסָאגעג טָאה ןגער רעד ,רעגייז ַא ריפ

 טימ ליומ טקַאּפעגנָא ןַא טימ ןּוא ןטלַאהרַאּפ ןָארַאג ךיז טָאה סַאג

 :טגערפעג טיורה

 ! ןפיוק םיא ןעמ טעװ סָאװ ןּוא --

 עכלעוו ,סעדלָאס ייווצ טימ ןּוטעג גנילק ַא רע טָאה ייברעד

 ,ענעשעק ןיא טַאהעג טָאה רע

 טּפױקעג ןּוא ,סעדלָאס ייווצ ּוצ רערעדעי ןּבעגעג ןּבָאה רימ

 ֹוצ ןעגנַאגעגפױרַא רימ ןענייז םעדכָאנ .ןצנַארעמַאּפ עסיורג יירד

 ריט רעד ַאב טעּפעשטענּפָא ךיז טָאה יסָארעד ,לּבּוטש-ךַאד םעד

 :ןײרַא ענעשעק ןיא םיא ןטלַאהַאּב ןּוא לַאדעמ ןייז

 ,טגערפעג םיא ךיא ּבָאה --- ?סָאװרַאפ ---

 לָאז רע -- .טרעפטנעעג רע טָאה -- טשינ סייװ ךיא --

 לַאדעמ ןָא ,רעלעדייא סעּפע סיוא רימ טעז ֹזַא , , ,ןעניימ טשינ

 .י ןייג ּוצ

 ,רעטָאפ רעד טנפעעג זדנּוא טָאה סע .טּפַאלקעגנָא ןּבָאה רימ

 טגרַאזרַאפ ןעועג זיא םינּפ ןייז ,רערעױמ רעסיורג רעקיזָאד רעד

 .ןקָארשעגרעּביא סעפע יװ ןּוא

 !ענײא רַאפ ךעלגניי יד סָאד ןענייז רע --

 .סיורָאפ טקּורעגסױרַא ךיז טָאה ןַארַאג

 טגנצרבעג םיא ןּבָאה ןּוא ןגעלָאק-לּוש סישָאטנַא ןעגייז רימ ---

 .+ ןצנַארעמַאּפ יירד
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 ןוא ּפָאק ןטימ ןוטעג לקָאש ַא טָאה רערעיומ רעסיורג רעד

 ,ןוטעג ץפיז ַא

 טשינ רשֿפא ןױש זיי טעװ רע !ישָאטנַא רעמירָא ,יוא --
 טנַאה טייז רערעדנַא רעד טימ ךיז קידנשיװּפָא ןּוא -- .. ,ןסעפיוא

 ,ןײגנײרַא ןטעּבעג זדנּוא רע טָאה ,ןגיוא יד

 ןעזרעד ןּוא לּבּוטש-םעדיוּב םעד ןיא ןעגנַאגעגניײרַא ןענייז רימ

 מעניילק ַא ףױא ןפָאלשעג זיא רעכלעװ ,לרערעױמ עניילק סָאד
 םעד ןָא טרַאּפשעגנָא ,ןגיּבעגניא רעטומ יד ,לטעּב םענרעזייא

 ךיז טָאה ,םינּפ סָאד טלעטשרַאפ טנעה יד טימ ,עלעטעּב ןקיזָאד

 טנַאװ רעד ףיוא .זדנּוא ףיוא קילּב ַא ןפרַאװ ּוצ טיירדעגסיוא םיוק

 .סענלעק ,ךעלַאק ףיוא ּפיז ַא ,ןטשרַאּב ןעגנַאהעג ןענייז םיא רעּביא

 ,עטָאּפַאק סרעטָאפ ןטימ טקעדַאּב ןעװעג ןענייז סיפ סנקנַארק םעד

 | ,סּפיג טימ ןעוועג טסייוורַאפ זיא סָאװ

 יד ,ןרָאװעג טרַאדעגסױא ךעלקערש זיא לגנַיי עמירָא סָאד

 טָאה ןּוא ךיילּב רעייז ןעװעג זיא רע ,ןגיוצעגסיוא םיא ךיז טָאה זָאג

 / ...טמעטָאעג לענש ױזַא

 ןּוא רעטּוג ַאזַא ,רעניימ רבח רעניילק ,שָאטנַא רערעייט ,ָא

 טלָאװ סָאװ ! דָאש ַא יװ ,רימ טסיּב ּוד דָאש ַא יװ ,רעכעליירפ ַאזַא

 טסכַאמ ּוד יװ ,ןעז ןענעק רעדיװ לָאז ךיא ןּבעגעגקעװַא טשינ ךיא

 |לרערעיומ םירָא ,"עלעקסיּפ:ןזָאה, ַא

 ןּבעל טנַאנ ןצנַארעמַאּפ יד טגײלעגרעדינַא םיא טָאה ןָארַאג

 יַעג טָאה רע .טקעװעגפיױא םיא טָאה חהיר רעד ,ןשיק ןפיוא ,םינּפ

 ךלַאב רעּבָא טיא טָאה ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא ץנַארעמָאּפ ַא ןעמּונ

 ןָא ןגױא יד טימ טּבעלקעגנַא יװ ךיז ןּוא טזָאלעגסױרַא קירוצ

 .,ןענַארַאג

 .עג סלָאמַאד ןָארַאג םיא טָאה -- ןַארַאג ,ךיא ןיּב סָאד --

 ?ךימ טסנעקרעד -- .,טגָאז
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 --עגפיוא ,ןוטעג לכיימש ַא עקשטעטכייל טָאה לרערעיומ סָאד

 טגנַאלרעד סע ןּוא לטנעה ץרוק ןייז טעּב ןּופ טייקרעווש טימ ןּביױה

 ,עגעלַאק םעד

 סע ןּוא טנעה עדייב ענייז ןיא ןעמּונעגנײרַא סע טָאה ןַארַאג

 : קידגגָאז ,ץרַאה םּוצ טקירדעגּוצ ךיז

 !לרערעױמ רעײט ,ארֹומ טשינ ּבָאה ,ארֹומ טשינ ּבָאה --
 עלֹוש ןיא ןעמּוק רעדיװ טסעװ ,ןרעװ טנּוזעג ןצרּוק ןיא טסעװ ּוד
 ? ױזַא טּוג ,רימ ןּבעל דלַאּב ןצעז ךיד טעװ רערעל רעד ןוא ,ןײרַא

 ןייז רָאנ ,טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה לרערעיומ סָאד רעּבָא
 | -  .ןצכַאלש ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה רעטּומ

 ,רעקשטעטּוג ַאזַא ! רעקנעמירַא ,רעניימ רעקנעמירַא ,ְךַא --
 ,ָא !ןעמענּוצ זדנּוא ַאּב טָאג םיא ליװ דניצַא ןּוא ,רעקנעליטש א

 ..!םלוע לש נשר

 יעג ַא רערעיומ רעטלפייווצרַאֿפ רעד טָאה -- ! רעליטש --

 לעװ ךיא םירָאװ ,ביל ריד זיא טָאג יװ ,רעליטש -- ןּוטעג יירש

 :קידגעמעטָא רעווש ,זדנוא ּוצ םעדכַאנ ןּוא -- ,ןרעװ עגושמ

 טָאה ריא !טיײג .. ,ךייא קנאד ךיא ! ךעלגניי ,טייג ,טייג ---

 ,.יךייא קנַאד ךיא ! טייג םייהא .. ,ןּוט ּוצ סָאװ טשינ ָאד

 ןעועגסיֹוא ןּוא ןגיוא יד טכַאמעגּוצ טָאה לרערעיומ סָאד ןּוא

 ,ןּברַאטשעג טלָאװ רע יװ

 -- ?ןעװעג קיפליהייּב ָאד סעּפע טימ רימ ןטלָאװ רשפא --

 | ,טגערפעג ןָארַאג טָאה

 ! םייה ַא טייג ,ןיינ ,עלעגניי ט7 ןייג --

 טנַאה רעד טימ טרַאשעגקעװַא זדנּוא רע טָאה ,סָאד קידנגָאז
 רעּבָא ןענייז רימ ,זדנּוא רעטנּוא טכַאמעגּוצ יז ןּוא ריט רעד ּוצ

 ,רימ ןרעה ,ןגיטש טפלעה רעד ןיא ןעװעג טַאהעג טשרע םיוק

 :טפור רצ
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 ! ןָארַאג !ןָארַאג --

 .,קירוצ יירד עלַא רימ ןלייא

 רערעױמ רעד טגערפ -- ?ןָאראג ךייא ןּופ ָאד זיא רעװ --

 רע טָאה לָאמ ייווצ .. ,ןייג רע זָאל -- ,םינּפ רעדנַא ןַא טימ רָא;

 ךַא !ןייג לענש רע זָאל ,.,טלָאװ רע ..,,ןפורעג ןעמָאנ םאֹּב םיא
 | ןמיס רעטּוג ַא סָאד זיא רשפא ! רעקיטכעמלַא ,טָאנ)

 ךיא -- .טגָאזעג ןָארַאג !דנּוא טָאה -- ! ןעזרעדיוו םּוצ --

 | !ַאד ּביילּב
 רעטָאּפ ןכָאנ לּבּוטש םּוצ טזָאלעג קידנלייא ךיז טָאה ןוא

 ,ךָאנ

 ּבָאה ךיא ,ןרערט טימ ןגיוא עלּופ טַאהעג טָאה יסָארעד
 ; טגערפעג םיא

 ,טדערעג טָאה רע ּביױא ?ּוטסניײװ ?רערעױמ םעד ףיוא -- = |
 - ,ןרעװ טנוזעג רשפא ךָאנ רע טעװ

 טשינ רעּבָא - .טרעפטנעעג יסָארעד טָאה -- !רשפא --
 ראפ סָאװ ,טכארטעג ּבָאה ךיא -- ,טכַארטעג ךיא ּבָאה םיא ןגעו
 | טָאה רע המשנ ענייש ַא רַאפ סָאװ ןּוא זיא ןָארַאג רעטּוג ַא

 ג 9 5 8 9 9 4 5 5 9 5 ט 8 9

 ,רּוװַאק ףַארג רעד

 ,ןט:29 םעד ,ךָאמטימ

 ,רּוװַאק ףַארג ןּופ לָאמקנעד סָאד ןּבײרשַאּב ּוצ טסָאה ּוד ...
 רּוװַאק ןעוועג רעּבָא זיא סע רעװ .ךַאז ערעווש ןייק טשינ זיא סָאד
 .רַאפ ןענעק טשינ דניצַא ךָאנ ּוטסעװ סָאד ,דנַאלרעטָאפ ןייד רַאפ
 ןעוװעג ןרָאי עגנַאל זיא רע זַא ,זיולּב רָאנ קנעדעג דניצַא ,ןייטש
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 ןײק טקישעגסױרַא טָאה רע זַא ,טנַאמעיּפ ןיא רעטסינימ רעטשרע

 רעטנוא ןוחצנ ןכרּוד טָאה עכלעוװ ,ײמרַא רעטנָאמעיּפ רעזדנּוא םירק

 ןּוא ערַאװָאנ רעטנּוא הלּפמ עטלַא רעזדנּוא טקעמעגּפָא ,יַאנרעשט

 רע וַא ;םּור ןקילָאמַא ןייז רעוװעג ןשינעלַאטיא םעד טרעקעגמוא

 טגוױט קיצפופ ןּוא טרעדנוה ןּפלא יד רעּביא טריפעגרעבירא טָאה

 ; עידרַאּבמַאל ןּופ רעכיירטסע יד ןּבײרטסױרַא ןלָאז יז ידכ ,ןזיוצנַארפ

 עכָאּפע רעטסכעלרעה רעד ןיא עילַאטיא ןיא טריגער טָאה רע זַא

 ןטסקיטכעמ םעד ןּביוהעגפיוא טָאה רע זַא ,עיצולַאװער רעזדנוא ןּופ

 ןעגייז רענעילַאטיא עקיטנייה יד זַא ,גנוקיניירַאפ רעזדנּוא רַאפ ףּור

 ןײז ןּוא טײקטסעפ רענרעזייא ןייז ןּופ קרעװ סָאד טלייטנטסרעמ

 .טײקמַאזטעּברַא רעכעלשנעמ רעּביא טעמּפ

 ףיוא ןלַארענעג ךס ַא טּבעלעגרעּביא ןּבָאה ןהעש עכעלקערש

 עטסכעלקערש יד טּבעלעגרעּביא טָאה רע רעּבָא ,רעדלעפ:המחלמ יד

 רעטסכעלקערש רעד ןיא ,טעניּבַאק ןייז ןופ טנעװ ריפ יד ןשיווצ

 *רעטָאפ ןּופ גנוּבעלפױא יד :קרעװ זעידנַארג ןייז זַא ,גנוגערֿפױא

 עטקידנערַאפמוא ןַא יװ ,עגר עדַאיל ַא ןלַאפעצ טשינ ךיז לאז דנַאל

 עכלעזַא ןּוא .ןטנּורג עריא ןיא טרעטיצ דרע יד ןעװ ,עדייגעג

 ,טכעג עזָאלּפָאלש ענייז ןּופ ןהעש יד ןעװעג ןענייז ,עקַאט ןהעש

 רעכעלקערש ַאזַא ןיא ,ןיילַא ךיז טימ טגנערּברַאפ טָאה רע עכלעוו

 סָאד ןּוא ןרעװ טרירעג טגָאקעג טָאה לכש רעד זַא ,טייקרעכיומּוא

 ,ןצַאלּפ טנעקעג טָאה ץרַאה

 עקַאט טעּברַא עקידנזיורּב ןּוא ערעייהעגמוא עקיזָאד יד ןּוא

 .רָאי קיצנָאװצ ףיוא רשפא ןּבעל סָאד טצריקרַאּפ םיא טָאה

 רעכעלקערש רעד ןּופ ןעמּונעגמּורַא קידנעייז ןיוש ,ךַאד ןּוא

 ץלַא ךָאנ רע טָאה ,ןּבירטעג ןײרַא רבק ןיא םיא טָאה עכלעוו ,ץיה

 ןייז ןעניד ּוצ ?סיּב א ךָאנ שטָאכ ידּכ ,טײקנַארק רעד טימ טפמעקעג

 | ,ךנַאלרעטַאּפ
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 קידנגיל ןיוש טגָאזעג רע טָאה -- ךַאז עכעלרעדנּוװ ַא -- |

 ױזַא ָאד זיא סע ןּוא ,ןּבײרש טשינ ןיוש ןעק ךיא -- ,טעּב ןפיוא

 ! טעּברַא ליפ

 ןּבָאה תֹוחֹוּכ יד ןּוא טקרַאטשעג ךיז טָאה ץיה יד ןעוװ ןּוא

 טימ טעמּכ ,םירױטקָאד יד ּוצ טגָאועג ױזַא רע טָאה ,טזָאלרַאפ םיא

 . :עמיטש רעקידנלעפַאּב ַא

 טלקנּוטרַאפ קנַאדעג רעד םירָאװ ,רעלענש ,ךימ טלייה --

 טײקרָאלק עצנַאג יד ןּבָאה טגנידאּבמּוא הרַאד ךיא ןּוא ,רימ ךיז

 ,דנַאל ןּופ ןכַאז עקיטכיוװ רַאפ

 עצנַאג יד ןעװ ,עטלייצעג ןעוועג ןיוש ןענייז ןהעש ענייז ןעוו

 ויא גינעק רעד ןּוא ,זיוה ןייז טרעגַאלַאּב ּורמּוא טימ ןיוש טָאה טָאטש

 ןיוש תֹוחֹוּכ עטצעל יד טימ רע טָאה ,סנּפָאלּוצ ןייז ַאּב ןענַאטשעג

 : טגָאזעג ױזַא

 ,.יגינעק ,ןגָאז ּוצ טַאהעג ןכַאז ךס ַא רעייז ריד טלָאװ ךיא --

 ,* יטשינ חֹוּכ ןייק ןיוש ּבָאה ךיא רעּבָא ,. ,ןזײװּוצנָא ןכַאז ךס א ףיוא

 ןוש לעװ ךיא סָאװ ,ךימ טעגרהרעד סָאד ןּוא , , ,טשינ ןעק ךיא

 ,ריד רַאפ טשינ ןּוא דרע רעזדנּוא רַאפ ןעּוט ןענעק טשינרָאג רעמ

 ! גינעק

 יד םּורַא טעּברַאעג ךעלטּפַאשנדײל רדסּכ טָאה קנַאדעג ןייז

 טלָאזעג ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןצניװָארּפ יד םּורַא ,ןטיהנגעלעגנַא:הכּולמ

 קרעװ ןטקידנערַאפמוא ךָאנ ,ןסיורג םעד םּורַא ,זדנּוא טימ ןקינײרַאפ

 ,טייקיגײא-ץלַאפ ןּופ

 ךָאנ טָאה רע ןּוא ,טזָאלרַאפ ןיוש םיא טָאה ןיײזטסּוװַאּב סָאד

 | : טנרַאװעג ץלַא

 יירפ טריגער .,,טנגּוז יד טעדליּב ..,רעדניק יד טנרעל --

 | ! דנַאל סָאד
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 םיײקלקגּוט יד ןּוא םיא רעּביא ןעגנַאהעג ןיוש זיא טוט ועד

 טָאה רע ןּוא ,ןעניז ןייז טליהעגמּורַא ןיוש טָאה הסיסג רעד ןופ

 זיא רע ןכלעוו טימ ,ידלַאּבירַאג לַארענעג םעד ךיז וצ ןפורעג ץלַא ךָאנ

 לָאז רע םיא ןופ טגנַאלרַאפ ןּוא ,ןעגנַאגעצ קירּוצ טייצ ַא טימ ךיז

 יד רַאפ םיור טנַאמעג ךָאנ ךיז טָאה רע  ...סיורָאפ ,םיורָאֿפ ןייג

 רעד ןּופ ןעגנּועז עסיורג טַאהעג טָאה רע .עיצענעו ,,רעגעילַאטיא

 טמולחעג םיא ךיז טָאה סע ;עּפָארײא ןּוא עילַאטיא ןופ טפנוקוצ

 ךיז טָאה רע ,םיטבש עדמערפ ,ןסַאר עדמערפ ןּופ לַאפנָא ןַא סעּפע

 סלָאמַאד ךָאנ טרעטיצעג ,רעריפ יד ףױא ,רעטילימ ןכיוא טגערפעג

 ,...דנַאל ןרעּביא ,קלָאפ ןייז רעּביא

 | סָאד סָאװ ,סָאד טשינ ןעװעג זיא קיטייװ עטצעל ,עסיורג ןייז

 םעד ןּוא ,ןײגקעװַא ןּומ רע סָאװ ,סָאד רָאנ ,םיא ךיז טקידנע ןּבעל

 סע עכלעו ,טסניד עקיזַאד יד ,טטניד ןייז קיטיינ זיא דנַאלרעטָאפ

 עקרַאטש יד ןרָאי עגנַאל ןייק טשינ ןּופ ףיױלרַאפ ןיא טליפרעד ןּבָאה

 ,םזינַאגרָא ןכעלטנייוועגמוא ןייז ןּופ תֹוחֹוּכ

 ףיוא ףּור ַא טימ ,יירשעגסיוא:ףמַאק ַא טימ ןּברַאטשעג ןיא רע

 ,ןּבעל ןייז יו ,םיורג ױזַא ןעוועג ןיא טוט ןייז ןּוא ,ןפיל יד

 טָאה טרעװ ַא רַאפ סָאװ ,קירנעה ,טכַארט ַא רָאנ ּביג ,דניצַא ןּוא
 נָא ערעייהעגמּוא עקיזָאד יד טימ ךיילגראפ ןיא טעברַא רעזדנּוא
 ףיד טעז עכלעוו ,טעברַא ןייד ,קנַאדעג ןּוא טסייג ןופ ןעגנוגנערטש

 ! רעווש ּוצ לָאמלייט ךָאנ סיוא

 ּוליפֲא טױט רעזדנוא ,ןקיטײװ ערעזדנוא ןענייז סָאװ ןוא |

 -טיוט םעד טימ ,ןעגגּוגנערטשנַא עשינַאטיט יד טימ ךײלגרַאֿפ ןיא

 העש רעטצעל רעד טימ ,קלָאפ ןצנַאג ןופ לרֹוג ןגעװ רעטיצ ןכעל

 טימ טרַאּפשעגרעטנּוא קידנבָאה ,עכלעוו ,עסיורג עקיזָאד יד ןופ

 ,דנַאלרעטַאפ רעיײז ןּופ עדייּבעג עדנסקַאװ יד ץרַאה ןגייא רעייז

 םעד ןגעװ !ןוז ,,,ּפָא טברַאטש ץרַאה עקיזָאד סָאד ןַא ,ייז ןליפ
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 רָאמרַאמ טעד רַאפ ןייגייּברַאפ טסעװ ּוד ןעװ ,טכַארט םעלַא -

 'םעד קידנגייּבנייא ןּוא ,רעגעילַאטיא ןדעי רַאפ רעייט זיא יױעכלעװ

 "יז, :ץרַאה ןיא ליטש ןיילַא ריד ּוצ גָאז ,גנּורערַאפ טיט ּפָאק

 641 טביולעגנ

 .,רעטָאפ ןייד





 לירפא





 גנילירפ

 .ןט-1 םלד תּבש

 .יטנייה רעד !ךָאנ םישדח יירד רָאנ !לירּפַא רעטשרע רעד

 ,רָאי ןצנַאג ןּופ רעטסנעש רעד רשפא ןעוועג זיא ןגרָאמירּפ רעק

 -ומשעגּפָא ךימ ּבָאה ךיא םירָאװ ,ןעגנולעג טּוג רעייז רימ זיא ץלַא

 ,גינעק םעד ןעז ןייג רימ ןלעװ ןגרָאמױעּביא זַא ,ןיטערַאק טימ טסע

 .ָאפ ןייז םירָאװ ,ךיז טימ ןעמענטימ ךימ טעװ יטערָאק ,טסייה סָאד

 טימ טדיירפעג רעייז ךיוא ךימ ּבָאה ךיא ןּוא ,גינעק םעד ןעק רעט

 ןוא ןריפ ּוצ ךימ ,טגָאזעגּוצ רימ טָאה עניימ עמַאמ יד סָאװ ,םעד

 םּוצ רעּבָא ,ָאקַאדלַאװ ָאסרָאק ףיױא םייה-רעדניק יד ןזייוו רימי

 זיא לרערעומ םעד סָאװ ,סָאד טדיירפעג אמּתסמ ךימ טָאה ןטסרעמ-

 .ייּברַאפ ,רערעל .רעד טָאה טנוװָא ןיא ןטכענ סָאװ ןּוא רעסעּב ןיוש

 .;ןטַאט ןיימ טגָאזעג ,קידנעייג =
 !רעסעּב !רעסעּב םיא ןיא סע --

 .לרפ-גנילירפ רעקיזָאד רעד ןעװעג זיא ךעלרעה יװ ןּוא

 ערעטױל יד ןעזעג ךיז טָאה עלּוש ןּופ רעטסנעפ יד ךרּוד ! ןגרָאמ:

 ףיוא ןּוא ,סגירג ןשירפ טימ טקעדַאּב רעמייּב יד ,למיה ןּופ טייקיולּב

 .ןפרַאװ רָאנ לָאז ןעמ ּוװ םּוטעמּוא ,ןענַאקלַאּב יד ףיוא ,רעטסנעפ יד

 ,ןעמּולּב ןטעקּוּב ןּוא סענָאזַאװ ךיז ןעז ,קילּב ַא

 רע םירָאװ ,טכַאלעג טשינ ,תמא ןַא סָאװ ,טָאה רערעל רעד

 ,רַאמּוה ןטּוג ַאזַא ןיא ןעװעג זיא רע רעּבָא ,טשינ לָאמנייק טכַאל

 ץעגרע ךיוא זיא ןרעטש ןייז ןטימ ןּופ עלעשטיינק סָאד ּוליפַא זַא

 ןדגוא רע טָאה טערּב ןפיוא עגַאגפיוא יד ןּוא ,ןרָאװעג ןלַאפרַאּפ
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 ןגױא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה סע ,ךיז קידנעלציװ ,טרעלקרעד

 .גײרַא טָאה רע רעכלעװ טימ ,טייהנדירפּוצ עסיורג יד ןײרַא

 ןטרָאג ןּופ ןעמּוקעגנָא זיא סָאװ ,טפּול עשירפ יד ךיז ןיא טמעטָאעג

 םעד טימ טּפַאזעגנָא ןעװעג זיא ןּוא עלּוש ןּופ רעטסנעפ יד ךרּוד

 ֹזַא ,ױזַא ,דרע רעטעּפַאקעגרעּביא ןּוא ןעמּולּב ןופ קַאמשעג םענייפ

 ןיא גנעג-ריצַאּפש יד קנַאדעג ןפיוא ןעמּוק טזומעג דלַאּב ןּבָאה סע

 ,ןירַא ףרָאד

 ײעג ןעמ טָאה ,ןפָא יֹוזַא ןעוועג ןענייז רעטסנעפ יד לייוו ןּוא

 ףעּביא לַאװַאק ַא טּפַאלק סַאג ןיא טייוו טשינ וו-ץעגרע יװ ,טרעה

 גדךניק ריא קידנפעלשנייא ,טגניז יורפ ַא סעּפע ןּוא עלדַאװַאק ןייז

 רעד ןגָארטרעד ךיז טָאה ,טייוו ץנַאג ץעגרע ןופ ,סנטייוורעדנופ ןּוא

 ,עג רימ ןענייז עלַא ,עלּוש-רעטילימ רעד ןופ טײמָארט ַא ןּופ גנַאלק

 ,טשינ ידראטס ןייא רָאנ ,שיורעג ןקיזָאד םעד ןּופ ןדירפּוצ ןעוו

 רד ןּוא ןּפַאלק ּוצ רעקרַאטש ןּבױהעגנָא טָאה לַאװַאק רעד ןעוו ןּוא

 עלײװ ַא ןסירעגרעביא רערעל רעד טָאה ,ןעגניז ּוצ רעכעה יורפ

 ,רעטסנעפ ןכרוד קידנקוק ,םעדכַאנ ּוא ,טרעהעגנייא ךיז ,עיצקעל יד

 : טגָאזעג ךעלעמַאּפ

 עכלעװ ,רעטּומ ַא ,ביל יױזַא טלכיימש רעכלעוו ,למיה ַא --

 -- ךיז טנרעל סעכלעװ ,דניק ַא ,טעּברַא רעכלעוו ,רעגריּב ַא ,טגניז

 !עטּוג ןּוא ענייש ןכַאז ןענייז סָאד טָא

 וַא ,טקרעמַאנ סעּפע ךיא ּבָאה עלּוש ןופ ןײגסױרַא םַאּב

 ףעלגנִיי יד .ךיא יװ ךעליירפ ױזַא ןעוועג ךיוא ןענייז ערעדנַא עלַא

 ףס ַא ,סיפ יד טימ ךיוה קידנעּפוט ,קידעּבעל ןעגנַאגעג ןענייז

 טזָאלעצ דניצַא ןטלָאװ ייז יװ טקנוּפ ,ןעגנוזעגרעטנוא ךיז ןּבָאה

 ןּבָאה סנירערעל יד ,ןעירעפ געט ריפ ַא ףיוא שטָאכ ןרָאװעג

 טימ ןעגנירּפשעגמורא זיא רעדעפ רעטיור רעד טימ יד ,טסַאּפשעג

 יו טקנוּפ ,סַאלק-טירטנייא רעד ןּופ ךעלרעליש עקנעניילק עריא

 יד .ןָאיסנעּפ ַא ןּופ עקרעליש ַא ןעװעג ןײלַא טשרע טלָאװ יז
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 ,ךעליירפ ױזַא ךיז ןשיװצ טסעּומשעג ןּבָאה רעליש יד ןּופ ןרעטלע
 טַאהעג טָאה ,סנירג טימ טלדנַאה עכלעװ ,יד ,רעטּומ סישָארק ןּוא
 /םעד טקעמשרַאפ טָאה סע זַא ,סעקלָאיפ ליפ יױזַא שיוק ריא ןיא
 "ײזַא טשינ לָאמניק ךָאנ ךיוא ךימ ּבָאה ךיא .רָאדירַאק ןצנַאג
 ןקיָאד םעד ןיא יװ ,עמַאמ יד קידנעעזרעד ,טדיירפרעד קרַאטש
 ךיא ןיּב -- סַאג רעד ףיוא טרַאװעגּפָא ךימ טָאה יז ,ןגרָאמיופ
 :טגָאזעג ױזַא ריא ןּוא ריא ּוצ ןפַאלעגּוצ דלַאּב

 ,עמַאמ ,סָאװרַאפ ! ךעליירפ ױזַא ! ןדירפּוצ ױזַא ןיּב ךיא --

 ? ךעליירפ ױזַא ךיא ןיּב

 :טגָאזעג ןּוא ןּוטעג לכיימש ַא טָאה עמַאמ יד ןּוא

 ףיוא ןּוא ריד ןיא טכַאװעגפיוא טָאה גנילירפ רעד לייוו --
 !טלעװ רעצנַאג רעד

 א | פ 9 6 6 6 9 6 9 9 4 6 9 4

 ,טרעּבמּוה גינעק רעד

 ,ןט-:3 םעד ,קיטנָאמ

 ףעטסנעֿפ ןכרּוד ןעזרעד רעטָאפ ןיימ טָאה רעגייז ַא ןעצ טקנוּפ

 יװ ,ןּוו ןייז טימ ןעמַאזּוצ ,ץלָאה טימ טלדנַאה רעכלעוו ,ןיטערַאק

 ןכיוא ,טסעּומשעגּפָא ךיז ןּבָאה רימ יװ ,טרַאװעגּפָא ךימ ןּבָאה ייז

 : טגָאזעג ןּוא ןּוטעג ףּור ַא דלַאּב ךימ טָאה רע ,ץַאלּפ

 ןיד עז ײג ,ןטרַאװ טשינ ייז זָאל ,קירנעה ,רעלענש --

 | '! גינעק

 .לייפ ַא יװ ןּוטעג ילפ ַא ןיּב'כ

 ןענייז ,רעניילק רעד יװ ,רעסיורג רעד ױזַא ,סיטערָאק עדייּב

 ךיז טָאה לָאמנייק ןּוא ,ךעליירפ ,קידעּבעל סרעדנּוַאּב טנייה ןעוועג

 ;}ו
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 יעגמוא רעייז קרַאטש ױזַא ןגיוא יד ןיא ןֿפרַאװעג טשיג ךָאנ רומ

 טָאה רעטָאפ רעד .ירפרעדניא םעד ןיא יו ,טייקכעלנע עכעלטנייוו

 ייװצ ןּוא טייקשידלעה רַאפ לַאדעמ ַא עקרַאנערַאמ רעד ףיוא טָאהעג

 יוװ ,טציּפערַאפ ןעװעג ןענייז ךעלעסגָאװ ענייז ןוא ,ןעגנונכייצסיוא

 ,סעקליּפש ייזוצ

 רעד ּוװ ,ףיוה-ןַאּב םּוצ טזָאלעגקעױַא דלַאּב ךיז ןּבָאה רימ

 רעטָאפ רעד ,רעגייז ַא ףלע בלַאה ןעמּוקנַא טפרַאדעג טָאה גינעק

 ,טנעה יד ןּבירעג ךיז ןּוא עקלויל ַא טרעכיירעג סט ַאה יטערַאק

 ןעזעג טשינ ןיוש נָאה ךיא זַא ,רעדניק ,ריא טסייוו יא ןּוא -

 *ןָא רָאי ןטסקיצנַאװצ ןּוא סקעז ןּופ ,ןָא גירק רעד ןּופ גינעק םעד

 ףיוא ךעלטקניּפ ,םישדח ןעצ טימ רָאי ןעצפופ ! טייקיגיילק ַא סעּפע

 .יײװַאדנָאמ ןיא םעדכָאנ ,ןיוקנַארפ ןיא רָאי יירד רענרפ !רָאה רעד

 סגעקעג ָאי ןיוש םיא גָאה ךיא ּוװ ,ָאד ןּוא ! ןעצמּופ ! יוזַא סוג ,ָאי

 סָאטש ןיא ןייז טשינ לָאז ךיא זַא ,ױזַא ןכַאמ טקנוּפ ךיז ףרַאד ,ןעז

 טשינ ביילג יג ןּוא ! ןעמּוק טנעלפ גינעק רעד ןעו ,לָאמ ןייא ןייק

 ...טײקטרעשַאּב ןיא

 -- טרעּבמּוה :גינעק ןגעװ טדערעג טָאה יטערַאק רעטָאפ רעד

 טריפעגנָא טָאה טרעגמּוה ,עגעלָאק ַא טנייז ןעוועג טלַאװ סָאד יװ

 ןוא ײװצ ןעװעג טלַא זיא טרעּבמוה ,עיזיויד רעטנעצכעז רעד טימ

 סא טרענמּוה ,םישדה ליפ ױזַא ןּוא ליפ ױזַא טימ רָאי קיצנַאװצ

 ,םורַא יױזַא ןּוא םּורַא יוזַא דרעפ ןפיוא ןסעזעגפיוא

 סימ קידנעײג ,טרוחעגרעּביא רע טָאה -- רָאי ןעצפופ --

 ןיב ךיא -- ,ןליײאכָאנ טנעקעג םיוק ןּבָאװ רימ זַא ,טירט עטיירצ

 ץנירּפ סלַא טזָאלרַאפ םיא ּבָאה ךיא ! ןעז ּוצ םיא קירעגיינ ךעלקערש

 ךיוא ךימ גָאה ךיא ןּוא ,ּונ .,,גינעק סלַא ןעז דניצַא םיא לעװ ןּוא

 .ץלָאה ַא ןרָאװעג ךיא ןיּב רענלעז ַא ןּופ ,, ,טרעדנעעג לסיב ַא

 ,רעלדנעה

 .טכַאלעצ ךיוה ךיז טָאה רע ןּוא



 : טגערפעג םיא טָאה ןּוז רעד |

 רע טלָאװ ,ןעזרעד ןטַאט םעד לָאז גינעק רעד ןעװ יצ --
 ? טנעקרעד ןטַאט םעדא

 ,טכַאלעג טָאה רעטָאפ רעד

 ,ןענעקרעד םיא לעװ ךיא זַא !רעּביל ןיימ ,עלערַאנ ַא טסיּב ---

 רעטסערג רעד ,רענייא ןעװעג זיא רע !שרעדנַא סעפע ןיא סָאד
 ,ןגילפ יד יװ ןעװעג טרָאד ןענייז ךיא יװ עכלעז ַא רעּבָא ,זדנּוא ןשיווצ:
 ןטכַארטַאּב ןדעי ןייװקיצניא טלָאזעג ןדנּוא רע טָאה ,עשז סָאװי
 ל סָאװ יצ-

 ןּופ ץַאלּפ םענייש םעד ףיוא טײרדעגנײרַא ךיז ןּבָאה רימ
 םעד טימ ןעגנַאגעג ןיוש ןענייז ןשטנעמ ךס א .לעונַאמע לָאטקיװ
 זיא סע .עיצַאטס-ןַאב רעד ןּופ גנוטכיר רעד ןיא געװ ןקיזָאד
 רענלעז יייֵצ ,ןטײמָארט ערעייז טימ עינַאּפמָאק-ןּפלַא ןַא ןעגנַאגעג
 זיא דרעפ ןייא ,ךרעפ ףיוא טריּפָאלַאגכרּוד ןּבָאה ןסקיּב טימ
 ףיוא טלעטשעג ךיז ןּוא טצנַאטעג ךעלקערש טָאה ,סיורג ַא ןעוועג
 ,סיפ עטשרעטנּוא יד

 רעכעליירפ ץלצ לָאמַא סָאװ זיא יטערָאק רעטָאפ רעד ןּוא
 י | .ןרָאװעג

 םיא לעװ ךיא סָאװ ,ןדירפּוצ רעייז רעּבָא ,רעייז ןיּב ךיא --
 !עיזיוויד ןיימ ןּופ לַארענעג רעד סעּפע ךָאד זיא סָאד .ןעז רעדיװי

 סָאד יו ,קנעדעג ךיא ןּוא !ךיז טרעטלע שטנעמ רעד לענש יװ ,טָא
 ןּוא ריפ ןּופ ןגרָאמירּפ ןקיזָאד םעד ,ןעװעג ןטכענ טשרע טלָאװ
 ףױא סְקיִּב יז ,סעצײלּפ יד ףיוא ץעינַאר רעד ,ינּוי ןטסקיצנָאװצ:
 סע םירָאװ ,שזַא טקעמש ךָארּפ רעד .. .םּורַא ָאד ןּוא ,טנַאה רעד
 :ייבראפ יא טרעּצמוה ,טכַאלש יד ןּבײהנָא טלַאזעג דלַאּב ךיז טָאה
 ָאד ןּוא ,טרָאד לָאמַא ,ָאד לָאמַא ןטנַאסּודַא ענייז טימ ןגיולפעג
 .עג רימ ןּבָאה עלַא .ןרענּוד .ּוצ ןּבױהעגנָא ןטַאמרַאה יד ןיוש ןּבָאה:
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 -- :ךיז ןשיװצ טסעומשעג ןּבָאה רענ?עז יד ןּוא ,םיא ףיוא טקּוק

 'וצ קעל ַא םיא לכעלייק ןכלעװ ןטסולגרַאפ טשינ רָאנ ךיז לָאז סע

 "זַא ,קנַאדעג םעד ןּופ טייוו ןעועג ךיא ןיּב ?יימ טנויוט רשפא !ןּוט

 ןעגיפעג ןיוש ךימ ךיא לעװ םּורַא עליו עניילק ַא ןיא ןצנַאגניא

 היפ :טסעומש ןעמ רעּבָא ,רעכיירטסע יד ןופ ןטענגַאב יד רַאּפ

 רער !ןעװעג סָאד זיא גָאט רענייש ַא ! רעמ טשינ ,טײװ טירט

 - רָאג רימָאל ! רעּביל ּוד ,טָאג -- !ץיה ַא ןּוא ,לגיפש ַא יװ -- מיה

 !ןוּורּפ רָאנ רימָאל .ןייגניירא ןעק ןעמ יצ דניצַא ןעז

 "ןיוש זיא ָאד .עיצַאטס רעד ּוצ ןעמּוקעגוצ טקנוּפ ןענייז רימ

 .:רענעפ ערעייז טימ ןטּפַאשלעזעג ,ןשטָאק ,ןשטנעמ ןֹומה ַא ןעוועג

 .טװורּפעג טַאה רעטָאפ סיטערָאק ,טליּפשעג טָאה קיזומ-רעטילימ יד

 .רע טָאה ,ןעגנּולעג טשינ טיא זיא סע רָאנ ,ןָארעפ ןפיוא ןײגסױרַא

 ןּבָאה סָאװ ,יד ןֹופ ייר רעטשרע רעד ןיא ןלעטש ּוצ ךיז ןסָאלשַאצ

 ,סגגיוּבנלע ענייז ףליה ּוצ קידנעמענ ,גנַאגסױרַא םַאּב טקַאּפעג ךיז

 .ךיוא רָאנ ,ןקַאּפּוצכרּוד ךיז ןיילַא רָאנ טשינ ,ןעגנולעג סעּפע םיא זיא

 .טגעװַאּב ךיז טָאה ןֹומה רעד ,:כאמ וצ טרָא ןַא ךיז ןּבעל זדנּוא רַאפ

 .יטערָאק .טייז רענעי ןיא לָאמַא ,רעד ןיא לָאמַא טּפיטשעג ןדנוא ןּוא

 םעגייק טָאה ךַאװ יד יו ,רָאפוצ ןּופ ּפּולס ןטשרע םעד ןעזרעד טָאה

 ,ןייטש ּוצ טּביולרעד טשינ

 רָצֹוא ןּוטעג ףּור ַא קנילצּולּפ רע טָאה -- ! רעדניק ,טמיק ---

 -עּבירַא גנּורּפש ייוצ טימ רע זיא ,טנעה יד ַאּב זדנּוא קידנע;צטימ

 .ןקיזָאד םעד ַאּב ןּבילּבעג ןיטש ןּוא ץַאלּפ קיטש עקידייל סָאד

 | ,סעצײלּפ יד טימ טרַאּפשעגנָא ,ּפולס

 :טגָאזעג ןּוא רעידַאגירּב ַא ןעמּוקעגּוצ זיא עגר רעד ןיא

 .ןיטש טשינ ןעמ רָאט ָאד --

 ײיד רעטס-49 רעד ןּופ ,ןָאילַאטַאּב ןטרעפ ןּופ ןיּב ךיא --

 צלַאדעט ןייז ףיוא קידגוײװנָא ,טרעפטנעעג יטערָאק טָאה -- עיזיוו
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 .;טגָאזעג ןּוא םיא ףיוא ןּוטעג קוק ַא טָאה רעידַאגירּב רעד
 | | יי ,טּביילּב --

 רעד ךיז טָאה -- ?טגָאזעג טשינ ּבָאה ךיא ? עשז סָאװ --
 - ,טרָאװ קידפּושיּכ ַא זיא סָאד -- טלכיימשעצ יטערָאק רעקידנריפמוירט?
 +ןעד סָאװ !עיזיװיד רעטסקיצרעפנּואנינ רעד ןּופ ,רעטריפ רעד
 ןיימ ףיוא טפַאשּביל טימ ןקּוק ןּוא ָאד ןייטש ןענעק טשינ לָאז ךיא:
 ּבָאה ךיא ּביוא ! ןָאילַאטַאּב ןייז ןיא ןעװעג ןיּב סָאװ ,ךיא ,לַארענעג
 ךיא זא ,רׁשֹוי ַא ךָאד זיא ,זָאנ ּוצ זָאנ ןעז טנעקעג סלָאמַאד םיִא;

 רע !לַארענעג : ךיא דער סָאװ ןּוא ! ןעז ױזַא ךיוא דניצַא םיא לָאז
 עּבל אה עטּוג ַא רשפא ןָאילַאטַאּב ןיימ ןּופ טנַאדנעמָאק ןעוועג ךָאד זיא;
 רע ןעוו ,ןָאילַאטאּב ןטימ טעװעדנַאמָאק ךָאד טָאה רע םירָאװ ,העש
 ! לויט םּוצ ,ךירּבּוא רָאיַאמ רעד טשינ ןּוא ,טלעטשעגסיוא זדנּוא ,טָאה :

 ַא םיא רַאפ ןּוא לַאז-טרַאװ ןיא ןעזעג ןעמ טָאה לייוורעד
 ןענייז רָאפּוצ םַאּב ןּוא ,ןריציפָא ןּוא ןרעה ןּופ גנּוגעװַאּב עסיורג?
 עטיור ןיא סרעניד טימ ןשטָאק טלעטשעגסיוא ןעייר ןיא ןענַאטשעג-
 | | ,ןעערווילי

 רעד יצ ,רעטָאפ םעד טגערפעג 'טָאה יטערַאק רעניילק רעד -
 רע ןעװ ,טנַאה רעד ןיא טרעוװש ַא טַאהעג טָאה טרעּבמּוה ץנירפ;
 ,ןענַאילַאטַאּב-רעסיש יד טלעטשעגסיוא טָאה!

  םעד ןגָאלשוצּפַא ,טרעווש ַא ןּבָאה טזּומעג רע טָאה יאדווא =
 .כרּוד ןרעדנַא ןַא יװ ,םיא טּוג ױזַא טנעקעג טָאה רעכלעו ,טענגַאּב
 יד יװ ! ןעמּוקעגנָא יז ןענייז םֹוניהג ןּופ יװ ,עניימעג יד ,ךַא ! ןכעטש :
 יװ ןּוא ,ןלַאפעגפױרַא רעגרעק יד ףיוא זדנּוא ייז ןענייז ןקירעשייה;
 -רַאה ,ןשטנעמ זַא ! ךיוא רימ ןּוא ! ןּוטעג םענ ַא סָאד ךיז ןּבָאה יז
 ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה טּבעלעג רָאנ טָאה סע סָאװ ,ץלַא ,ןטַאמ-
 !לימ עשינָאלװיײט ַא סעּפע יװ ,ןגיוא יד רַאפ ןעיירד ןּוא ןשימ :

 .עלָאװש ,טיורק טימ סעּברַא יװ טשימעגסיוא ךיז טָאה ץלַא
 -ַאװַאק ,ןרעלַאסרעּב ,עגָאפ ןּופ רענַאלּוא ,עירדנַאסקעלַא ןּופ ןרעשו;
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 "ר ּוליפַא טָאה ןעמ זַא ,ױזַא ,טשינ סָאװ טסייוװ לווייש רעד ,עירעל

 עג ַא קגילצולּפ ךיא רעהרעד ָאד ןּוא .ןרעה טנעקעג טשינ ןלעפַאּב

 ,ןצילב יד יװ ,ןטענגַאּב עז ךיא ןּוא ! ץנירפ רעד | ץנירּפ רעד : יירש

 ,טקערטשעגסיוא

 !סיש !ליצ

 ,טקעדעגּוצ ץלַא לָאמ ןייא טימ טָאה ךיור ןקלָאװ ַא

 ייַאב ןעוועג דרע יד זיא ,ןעגנַאגעצ ךיז זיא ךיול רעד ןעוו

 עג ןיוש זיא יז ןּופ טפלעה ַא טָאװ ,רענַאלוא ןּוא דרעפ טימ טקעד

 ךוא ,םוא ךימ קוק ךיא .טעדנּוװרַאפ טפלעה ַא רשפא ןּוא טוט ןעוו

 ךפיוא טרעּבמוה טייטש ןָאילַאטַאּב רעזדנּוא ןופ ןטימ ןיא :עז ךיא

 ?טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יװ ,םּורַא ודנּוא טכַארטַאּב ןּוא ,קלור ,דרעפ

 ; ןגערפ

 עניימ טעּפארדעצ ליפּוצ טרָאד טשינ רָאנ רימ טַאה ןעמ --

 ?ךעלגניי עליווז

 זַא -- !ןעעל לָאז :ןעיירש ּוצ ןּבױהעגנָא דלַאּב רימ ןּבַאה

 .םיעגּושמ יד יװ ,ןגירשעג רימ ןּבָאה ןײרַא םינּפ ןיא םיא ךיילג

 עמעג סע לָאז רָאי רעטּוג רעד ,.!טנעמָאמ א ןעוועג זיא סָאד

 ..!ןעװעג זיא סָאד טנעמָאמ ַא רַאּפ סָאװ

 ..יגּוצ רעד ןיוש זיא טָא ןּוא --

 ועד ; ןמיה ןלַאנָאיצַאג םעד ןליּפש ןּבױהעגנָא טָאה קיזּומ יד

 ריר ַא ךיז טָאה ןשטנעמ ױזַא ןּוא טייל-רעטילימ :םלֹוע רעצנַאג

 ירעגניפ ץיּפש יד ףיוא טלעטשעג ךיז ןּבָאה עלַא ,ןּוטעג

 ?ףלעװ סע םירָאװ ,לענש ױזַא סױױרַא טשיג ךָאנ טייג ,עה --

 .טגָאזעג ךַאװ רעד ןּופ רענייא טָאה -- סעדער ןייז

 וטשיב ןטלַאװנײא טנעקעג טשינ ךיז טָאה רעטָאּפ סיטערָאק

 ; ןלייצרעד ּוצ

 לטלָאװ ךיא יװ סעּפע זיא ,םיא ןגעוו טכַארט ךיא ןעוו ,עה --
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 ענעדײשרַאפ ןעוועג ךָאד ןענייז סע ...,ןעזעג טרָאד ךָאנ ץלַא םיא
 טסייוו לווייט רעד ןוא ,ןשינרעטיצ-דרע ןּוא  ,סערעלָאכ :  ןקילגמּוא|

 רעּבָא ;ןענַאטשעג שידלעה םּוטעמּוא ךַאד זיא רע ןּוא ,טשינ סָאװ
 .ןטימ ןיא סלָאמַאד ןעזעג םיא ּבָאה ךיא יװ ,ױזַא ץלַא םיא עז ךיא
 ,םענייז םינּפ ןקִיּור ןקיזָאד םעד טימ ,ןַאילַאטַאּב-רעסיש רעזדנוא ןּופ
 ןעוװ ,דניצַא ּוליפַא ,ךיוא זדנּוא טקנעדעג רע זַא ,רעכיז ןיּב ךיא ןּוא
 ןעמַאזוצ עלַא טלָאװעג זדנּוא טלָאװ רע זַא ןּוא ,גינעק ןיוש זיא רע
 סָאװ ,סלָאמַאד ןעזעג זדנּוא טָאה רע יװ ,שיט ןייז םּורַא לָאמַא ןעז
 סלָאמַאד ןּוא ! ףיֹוה ַא ,ןרעהרעמַאק ,ןלַארענעג רע טָאה דניצַא ! ןעד

 טלָאװ ךיא ןעוו ,יוא ,,,רענלעז ,עמירָא זדנּוא רָאנ טַאהעג רע טָאה
 רעֹודנּוא ...ןגיוא ריפ רעטנּוא םיא טימ ןּוט דער ַא טנעקעג יױזַא
 ,ץנירּפ רעזדנוא !טכיל ַא יװ ! רָא" קיצנָאװצ ןּוא ייווצ ,.! לַארענעג
 ּבָאה רָאי ןעצפופ !טױרטעגנָא ןטענגַאּב ערעזדנוא ךיז טָאה סָאװ
 ךָאנ וצרעד ןּוא ..!ע ! טרעּבמּוה רעזדנּוא ,.,.ןעזעג טשינ םיא ךיא
 ..וצ { ןעיירדרעביא רעּבעל יד שטנעמ םעד ןעק סָאװ ,קיזּומ יד

 ,ןטירעגרעּביא םיא ןעיירׂשעגסיוא םרּוטש ַא טָאה קנילצולפ
 ,טפול רעד ןיא ןכָאפ ּוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןשולעּפַאק רעטנזיוט
 רעטשרע רעד ןיא ןסעזעגנײרַא ןענייז ,טדיײלקעג ץרַאװש ,ןרעה ריפ
 ,שטָאק

 ךיז ןוא ןוטעג 'יירשעג ַא יטערָאק טָאה -- !רע זיא סָאד --
 יטׂש רע טָאה טעדכָאנ ,ןגיוא עכעלקילג טימ םיא ןיא טקּוקעגנייא
 : טגָאזעג

 ?ןרָאעג זיא רפ יורג יװ !רעביל ּוד ,טָאג --
 ענעפָא יד ;ןעלטיה יד ןעמונעגּפָארַא רימ ןּבָאה יירד עלַא

 יירש םעד ןשיווצ ,זדנוא ּוצ ךעלעמַאּפ ךיז טרעטנעגרעד שטָאק
 ךיא ,ןשּולעּפַאק .יד טימ ךייה רעד ןיא טכָאפ סָאװ ,ןֹומה ןקידנע
 -םיוא רימ טָאה רע .רעטָאפ סיטערָאק ףיוא ןּוטעג קילּב ַא ּבָאה

 ,רעכעה סעּפע ןרָאװעג זיא רע ,רערעדנַא ןַא ןצנַאגניא ןעזעג
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 -עגנָא פולס ןָא ,ןגיוצעגסױא ךיילג ,ךיילב לסיּב ַא ,רעטסנרע

 ,טרַאּפש

 .עג ןיוש זיא יז זַא ,ױזַא ,טרעטנעגרעד ךיז טָאה שטָאק יד

 ,םיא ןּופ טירט ייווצ זיולּב עו

 ,םּורַא ןּוא םּורַא ןגירשעג ןעמ טָאה -- !ןּבעל לָאז --

 ,יטערָאק עלַא טימ ןגירשעגטימ טָאה -- ! ןּבעל לָאז --

 ,ןײרַא םינפ ןיא ךיילג ןוטעג קּוָק ַא םיא טָאה גיועק רעד

 ,ןלַאדעמ ענייז ףיוא קילּב םעד עליו א ןטלַאהרַאפ ןּוא |

 רע זַא ןּוא ,ןריֹוװעגנָא ּפָאק םעד ןצנַאגניא טָאה יטערָאק ןּוא

 | : ; סױרַא יירשעג ַא ַאד טשיג טיג

 !עינַאּפמָאק רעטס-49 רעד ןּופ ,ןָאילַאטַאּב ןטריפ ןּופ ---

 ץעגרע טקּוקעג לײװרעד ןיוש טָאה רעכלעװ ,גינעק רעד

 טייז רעזדנּוא ןיא טיירדעגסיוא רעדיװ קנילצּולּפ ךיז טָאה ,שרעדנַא

 רע טָאה ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןיטערָאק ףיַאש קידנקיק ןּוא ,ןײרַא

 | ,ןגיוצעגסיוא טנַאה יד םיא

 ןטימ טקירדעג ,ז טּפַאכעג ,ןּוטעג גנּורּפש ַא יטערָאק זיא |

 ,טרירעג ךיז טָאה ןֹומִה רעד ,טרירעג ךיז טָאה שטָאק יד ,חֹוּכ ןצנַאג

 סיטערָאק ןּופ עלײװ ַא ףיוא טלײטעגּפָא זדנּוא ןּוא ןּוטעג גיװ א

 -עג רעװש טָאה רע ,ןעזרעד דלַאּב םיא ןּבָאה רימ רָאנ ,רעטָאּפ

 קידנקערטשסיוא ןּוא ,טכייפ ןעוועג םיא ַאּב ןענייז ןגיוא יד ,טמעטָא

 רעד .ןפּורעג ןעמָאנ םַאּב ןּו םעד רע טָאה ,ךיז ראפ טנעה יד

 רענעי ןּוא ,רעטָאפ םּוצ ןּוטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה יטערָאק רעניילק

 ;ןגירשעג טָאה

 ךָאנ זיא טנַאה יד ןמז לֹּכ ,רעלענש !לגניי ,רעלענש --

 ,םינּפ ןייז טנַאה רעד טימ טעלגעגמּורַא טָאה רע ןּוא --- , , ,םערַאװ

 ; קידנגָאז
 .ןּוטעג טעלג ַא ריד טלָאװ גינעק רעד יװ טקנופ זיא םָאד --
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 טשינ ,םולח ַא ןיא ןעקניזרַאפ יװ ןייטש ןּבילּבעג זיא רע ןּוא

 טימ ,שטָאק רעטייוו ןיוש רענעי ןּופ ןגיוא יד ןעמענּפָארַא קידנענעקי

 רעד ןיא עלעקלויל םענשַאלעגמיוא םעד טימ ,םינּפ ןפיוא לכיימש ַא

 -מּורַא םיא טָאה רעכלעוו ,ךֹומִה ןקירעגיינ םעד ןּופ ןטימ ןיא ,טנאה

 .ןטייז עלַא ןּופ טלגנירעג

 רעד ןּופ ןָאילַאטַא-רעסיש םעד ןּופ רענייא זיא סָאד --

 .ךיז ןשיװצ טסעומשעג ןעמ טָאה -- ! רעטס49

 .ייגינעק םעד ןעק רעכלעו ,רענלעז ַא זיא סָאד --

 .יירענלעז ןקיזָאד םעד טנעקרעד גינעק רעד טָאה סָאד --

 ,טגנַאלרעד טנַאה יד םיא טָאה גינעק רעד --

 רענייא טָאה -- . , ,ןּבעגעגּפָא עטיּב ַא גינעק םעד טָאה רע --

 .טגָאזעג ךיוה:

 סיוא ךיז דלאּב ןּוא -ןבעגעג סיוא .ךיילג ַא יטערָאק ךיז טָאה

 .טיירדעג

 יּפָא טשינ םיא ּבָאה ךיא -- .טגָאזעג רע טָאה -- !ןיינ --

 | !ןסיװ טליװ ריא בוא ,עטיּב םּוׁש ןייק ןּבעגעג

 טָאה רע ןּוא ,ןגיוא ערעייז םיא ףיוא טלעטשעגנָא ןּבָאה עלַא

 :טרעּפטנעעגּפָא ייז ךַאטנייא ױזַא;

 !טּולּב ןיימ ןּבעגעג םיא באה ךיא --

5 4 8 6 9 0 5 3 9 6 5 0 

 .ם"ײה-רעדניק ןיא
 ןט4 םעד ,קיטסגיד

 . רימ טָאה יז יװ ,טריפעג עמַאמ יד ךימ טָאה טכַאנרַאפ ןטכעג

 ּוװ ,ָאקָאדלַאװ ץַאלּפ ףיוא םייה:רעדניק רעד ןיא ,טגָאזעגּוצ טַאהעג;
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 ,לרעטסעווש ןיילק סישָאקערּפ ןּבעגנײרַא טלָאװעג טָאה *
 ירעדניק ַא ןעזעג ךיא ּבָאה ןבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 ףעלעגניי ןּוא ךעלעדיימ יד ןשיוצ |ןלעפעג רעייז רימ זיא יז .םייה
 ןיא זַא ,עניילק עכלעזַא טרעדנּוהיײװצ רשפא ןעוועג זיא טרָאד ןופ
 ףעזדנוא ןּופ רעליש עקנענײלק יד ןעמ טָאה ,יײז טימ ךײלגרַאֿפ
 !ןשטנעמ ענעסקַאװרעד רַאפ ןעמענגָא טנעקעג סַאלקיטירטנייא

 טָאה ץלַא סָאד ןעװ ,סלָאמאד טקנּוּפ ןעמּוקעג ןענייז רימ
 עג ןענייז סע ּוװ ,ןײרַא רעמיצ:סע ןיא ייר ןייא ןיא טקַאּפעג ךיז
 עקידכעלייק ךס ַא טימ ,ןשיט עגנַאל רעייהעגמּוא ,עקירדינג ייוװצ ןעוו
 עלעסיש ץרַאװש ַא ?כעל ןדעי ןיא ןּוא ,ךעלכעל ענעטינשעגסיוא
 ךס ַא ,לפעל רענעכעלּב ַא ןדעי ןּכעל ןּוא ,סעּברא ןּוא זייר טימ לּומ
 ןּוא קידנעייג טרעקעגרעּביא ךיז טָאה גרַאװנײלק ןקיזָאד םעד ןופ
 ינֲא טשינ זיא סע זיב ,דרע רעד ףיוא סענרַאּב יװ יֹוזַא ןגעלעג
 קירּוצ טלעטשעגפיוא יז ןּוא עטלעטשעגנָא יד ןּופ עכלעוו ןפָאלעג
 םעד רַאּפ ןטלַאהרַאפ ךיז ןּבָאה רעדיװ ערעדנַא .סיפ יד ףיוא
 ! ןײרַא ?כעליימ ןיא לפעל ַא רעהַא -- ןּוא עלעסיש ןטסעּב ןטש'וע
 עכעלטע סע טכַאמ -- !רעטײװ ! רעטייוו :עטלעטשעגנָא יד טיירש
 רעקיזָאד רעד טייג יֹוזַא ןּוא ! לפעל א ּפַאכ א רעדיװ --- ןּוא סירט
 טכַאמ לפעל ַא לָאמ עלַא ןּפַאכ עקיזָאד סָאד ןּוא -- "1 רעטייו,
 זיא -- רעטרע ערעײז ּוצ ּוצ ךָאנ ןעמוק יז רעדייא זַא ,ױזַא
 ,םּוז טפלעה ַא רָאנ ןּבילּברַאפ ךעלעסיש יד ןיא ןיוש

 + ןעיירשעגסיוא ךס ַא ןּוא ןשינױעטַאמ עגנַאל ךָאנ ,ךעלדנע
 סע יװ ,ןיוש יז ןעמ טָאה -- !רעטרע יד ףיוא ! רעטרע יד ףיוא
 סָאד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע ,גנוגדרָא ןַא טימ טצעזעגסיוא ,זיא
 טפי::דעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעייר עדייּב יד רעּבָא ,ןסע ןרַאֿפ טעּבעג
 ןקיליײה ןפיוא ןקוק ןּוא שיט טּוצ סעציילפ יד טימ ןעיירדסיוא
 יש ערעײז טימ ןדייש טנעקעג טשיג *"ו סעּפע ךיז ןּבָאה ,דליּב
 טַאהעג יי ןּבָאה ,טזָאלענּפָארַא 2עק יד קידנטלַאה ןּוא ,ןעלעט
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 סעּפע טרָאד רעװ טשינ יז לָאז סע ,סעיצרָאּפ ערעייז גיוא ןפיוא

 .עגנעמַאזּוצ ןעװעג ךעלטנעה ערעייז ןענייז ,ױזַא ןּוא ,ןּפַאכּפָארַא

 ךיא זיר טימ סעּברא יד ןּוא ,ןּפיל יד ףיוא הליפּת יד ,טגייל

 | .ץרַאה

 "ךעלרעה ַא רַאפ סָאװ .ןסע סָאד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 ,ןסעגעג לפעל ייװצ טימ סנייא טָאה ָאד ! ןעװעג זיא סָאד דליב

 =עג ןײרַא לכעליימ ןיא טּושּפ לטנעה ןטימ סטייווצ ַא ךיז טָאה ָאד

 ןּבילקעגסיוא סעּברַא יד זייוקיצנייא סטירד ַא ךיז טָאה ָאד ,טקַאּפ

 ךרּוד ךיז ןּבָאה ערעדנַא ןּוא ,טגיײלעג ןײרַא עלעקנעשעק ןיא ןּוא

 .ענעּבילּבעגרעביא יד ןּופ ןּוא ןגיזעגכרּוד ּפּוז יד ךעלכּוטרַאפ יד

 . ןטענקעגסיוא ךעלכּוטרַאפ יד ןיא גייט ַא ךיז סעּברַא

 . ןסעגעג טשינ ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןעװעג ןענייז סע

 ךיז ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןּוא ;שיט ןרעּביא ןגילפ טּפַאכעג רָאג

 .עילַאס יד ,ךיז םּורַא זייר ןענַאטנַאפ טצירּפשעצ ןּוא טעינשילכרַאפ

 יגיה עניילק טימ גייטש:רעניה עסיורג ַא יװ טקנּוּפ ןעזעגסיוא טָאה

 ײַאּב !ײז ףוא ןקּוק ּוצ ןעװעג ןייש רעייז זיא סע רעּבָא .ךעלעד

 טימ עלַא ,ךעלעדיימ ןעייר עגנַאל ,עגנַאל ייווצ עקיזָאד יד סרעדנוז

 "עג רדסּכ ןּבָאה סע ןַא ,ױזַא ,ףױרַא ןדניּברַאפ רָאה ךעלקיבּושט

 ..עגירג ,עָאלּב ,עטיור : ךעלעגנעטס עקיזָאד יד ןגיוא יד ןיא טרעמיש

 .,ךעלעדיימ טכַא ןַא סעּפע עטלעטשעגנָא יד טגערפ קנילצולפ

 :טלעטשעגסיוא ייר ןייא ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ

 | ?ןייר טסקַאװ ּוװ ןּוא ---

 נ ךעלכעליימ עטקַאּפרַאפ טימ םענייניא עלַא ןרעפטנע יז ןּוא

 ! ךיק ןיא --

 : ןרעסעּברַאפ ערעדנַא ןּוא

 ! רעסַאװ ןיא --

 :עטלעטשעגנָא יד רטדיװ טגָאז
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 | !ףיױרַא טנעה יד --

 קנילצולּפ ךיז ןּבָאה סע יװ ,ןעז ּוצ ןעװעג טרעװ !זיא סע

 טשינ כשרע ןענייז סָאװ ,ךעלמערַא עניילק עלַא יד ןּביוהעגפיוא:

 ןּוטעג רעטַאלפ ַא ןּבַאה סע יװ ,ךעלעקיוו יד ןיא ןעוועג ךָאנ גנַאל

 עסייוו ,ךעלעגייפ.רעמוז יװ טקנוּפ ,ךעלעטנעה עניילק עלַא יד

 ,עזָאר ןּוא

 ןרַאפ רָאנ ,רייצַאּפש ןפיוא סױרַא ןעמ טייג -- פּוז רעד ךָאנ

 ןענייז סָאװ ,ךעלעשייק ערעייז ןעמונעג רעדניק יד ןּבָאה ןײגסױרַא

 'ּפעלשסױרַא ,טישעצ ךיז ןּוא ,טנַאװ רעד ףיוא קירדינ ןעגנָאהעג

 רעד ןּופ עטגנערּבעגטימ ,ןסַאּפַאז:גרַאװנסע ענעדיײשרַאפ יז ןופ קיד

 טכַאקעגסיוא ןַא ,זעק עלעקיטש ַא ,ןעמיולפ עטגקירטעג ,טיורּב : םייה

 ןייא ןיא ,ןּוה ַא ןּופ עלעגילפ ַא ,רעּביּב רָאפ ַא ,עלעּפע ןיילק ַא ,ייא

 ,סעקשירק טימ טעייזעגסיוא ןעוועג ןטרַאג רעצנַאג רעד זיא עגר

 ערַאמכ רעצנַאג ַא רַאפ טישעגסיוא ענשימּוא רע ייז טלָאװ סע יוװ

 .ילָארק יװ ! םינפֹוא יילרעטנזיוט ףיוא ייז ןּבָאה ןסעגעג ןּוא ,לגייפ

 ,קידנגַאנסױא ,קידנקעל ,קידנעיײקרעּביא ,ץעק יװ ,ויימ יו ,סעק

 טיורּב טרַאה לקיטש ַא ןטלַאהעגּוצ ךיז טָאה רעקישטניילק ןייא סעּפע

 ןּופ ףרַאש יד יװ ,עלעּפע ןַא טימ טפרַאשעג טע ןּוא ,לצרעה ןפיוא

 .שרָאג יד ןיא טשטעווקעגסיוא ןּנָאה ךעלעדיימ עניילק ,טרעוװש ַא

 עקטעוורעס יד ןענירעג ייז זיא סע ןכלעוו ןּופ ,ךערָאװצ ךעלעשט

 ךיז ,ךעלעקשטנעה יד ןיא ןטלַאהַאּב םיא ןּבָאה ; רעגניפ יד רעּביא

 :עג ךיז ןּוא ןפָאלעג ןענייז ייז ,םענייק ןּופ טשינרָאג קידנכַאמ טשינ

 .יילק יװ טקנוּפ ,ןייצ יד ןשיװצ ךעלעּפע יד ןּוא טיורּב ןטימ טגָאי

 ןענַײז עכלעװ ,ךעלגנַיי יירד ןעזעג ךיוא ּבָאה ךיא ,ךעלעטניה ענ

 ןוא ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ,עלעקּפּוק ןייא ןיא עלַא ןענַאטשעג

 ךיז ןטלַאװ ייז יװ ,ייא טכַאקעג ַא ןיא עלעצלעה ַא טימ טלּבַארגעג

 ןּבָאה ייז סָאװ ןּוא ; ןעניפעג ּוצ רצֹוא ןצנַאג ַא סעּפע טרַאד טכערעג

 .םיא רעטעּפש יז ןּבָאה ,ּפָארַא דרע רעד ףיוא טלּבַארגעגסױרַא
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 .*ד ןעװעג ןטלָאװ סָאד יװ ,דלּודעג ןטסערג םעֶד טימ ןּבילקעג

 | ,לרעּפ עטסרעייט

 יעלעשייק ןיא יז ןּופ ןעמעװ ַאּב ןעװעג רָאנ ךיז לָאז ןּוא

 ײגַאג ַא טלגנירעגמּורַא ןיוש םיא ןּבָאה ,ךַאז עטּוג ַא סעּפע ןעניפעג

 .ןענורב ַא ןיא הנבל ַא ףיוא יװ ,טקּוקעג ןּוא עקּפּוק עצ

 ףשפא ױזַא ןענַאטשעג ןענייז ןכעלקילג ןקישטניילק ַאזַא םּורַא

 ,עקשטנָאמ לצימרַאקש ןייז ףיוא טקּוקעג ןּוא טייל:הרבח ףלעווצ

 .םּורַא טצנַאטעג ןּבָאה ייז ,טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ

 "לָאמנייא טיורּב סָאד ןּביױלרעד ייז לָאז רע ןטעּבעג םיא ןּוא םיא

 יז ןַא ,לײט ןּוא ,טּבױלרעד רע טָאה לייט ,רע ןּוא ; ןעקניטּוצנײא

 =1'פ םעד ןײלַא רע טָאה ,ןטעּבעג קרַאטש רעייז ןיוש םיא ןּבָאה

 .ןקעלּוצּפָא ןבעגעג יז ןּוא ןעקנּוטעגנייא רעֶג

 .ןײרַא ןטרָאג ןיא ןעמּוקעגנַא עמַאמ ןיימ ךיוא זיא לייוורעד

 ײּוקעגּוצ זיא סע ,סטייװצ א ָאד ,סנייא ָאד ןעלטרעצ ןּבױהעגנָא ןּוא

 ערעייז קידנּבייהפיוא ןּוא ,יז קידנּפוטש ,עלעקּפּוק ץנַאג ַא ריא ּוצ ןעמ

 'וצ ץעגרע טפרַאדעג ןטלָאװ ייז יװ ,ױזַא ,ןשּוק םּוצ ךעלכעליימ -

 .ןכיירגרעד קָאטש ןטירד ַא

 .,ץנַארעמָאּפ ַא ןּופ לָאש לקיטש ַא טקנעטעג ריא טָאה סנייא

 טגעקעג טשינ ןיוש טָאה סע סָאװ ,טיורּב עלעציּפ ַא סטייווצ א

 .,עלעטעלּב ַא טימ טקנעשאּב יז טָאה עלעדיימ ַא סעפע ןּוא ,ןסעכיוא

 .יד, ןעמּוקעגּוצ זיא סע זַא .ןטירענּפָא קַאשוק א ןּופ טָאה יז סָאװ

 .עלעציּפ ַא ןזיוװעג ןּוא סעטרבה עטיװס רעסיורג ַא טימ ,"פ?נַארק

 ײנָא ןַא ןטכענ טָאה יז ןכלעװ טימ ,לרעגניפ ץיּפש ןפיוא לרעטעלב

 ?טרעלָאקעגּוצ ךיז ןּבָאה רעדיװ ערעדנַא .טרירעגנָא טכיל ןדניצעג

 יריא ,זָארג ןפיוא טגײלעגרעדינַא ךיז טָאה עכלעוו ,ןעמאמ ןיימ ּוצ

 -מרעװ עניילק עכלעזַא סעּפע ןגיוא יד רעטנּזא ךייפג טקּורעגרעטנּוא

 ךּבָאה יז יזא יװ טשינ סייװ ךיא סָאװ ,ךעלעגילכ ךעלצציפ- 5

 -ערעײז ןּופ ךלעּפענק יד רעדיװ ָאד ,ןטזרעד טנעקענ ןליפַא יז
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 ,ענימ רעקיטניװ ַאזַא טימ ,עכלעזַא סעּפע ךעלעמילב ָאד ,ךעלעדמעה

 !ןכאז עטסכעלרעדנּוװ יד יז

 רעכלעוו ,ּפָאק םענעדנוּבעגמורַא ןַא טימ רעניילק ןייא סעּפע

 טלייצרעד טָאה ,ןרעהסיוא םיא לָאז ןעמ טלָאװעג טגנידַאּבמּוא טָאה!

 סעּפע ןיא רע ױזַא יװ ,םעד ןגעװ עטכישעג ַא סעּפע קידנעיירש

 ןיק ןגעװטסעדנּופ טָאה ןעמ סָאװ ןּופ ,ןלַאפענּפַָארַא ץעגרע ןּופ-

 ,ןייטשרַאּפ טנעקעג טשינ טרָאװ ןייא

 ןּוא (* קנָאב א יװ ריא ּוצ טעּפעשטעגּוצ ךיז טָאה רעטייווצ ַא

 .עַּב טכַאמ עטַאט ןימ רעּבָא - :ןײרַא רעוא ןיא ריא טמושז

 | ! ַאהַא ,טמעז:

 ףיוא ןעשעג ןקילגמוא עכעלקערש טנזיוט ןענייז לייוװרעד ןּוא

 ַא ךיז טָאה ָאד ,ןטייּב עלַא ףיוא ןּוא ןטרָאג ןּופ סעקשטעטס עלַא

 ןּופ לּפיגק סָאד ןפינקפיוא טשיג ךיז ןעק סע זַא ,ןסירעג סניילק-

 ּוד ןיא ןעגנּורּפשעג ערעדנַא ייווצ ךיז ןענייז ָאד ; לכעליישטאפ-זָאנ-

 טָאה ָאד ;עלעּפע ןַא ןּופ טפלעה רעדעסערג רעד ּבילּוצ ןיירַא ןגיוא-

 ,לשיט ןכָארּבעצ ַא סעּפע רעּביא טרעקעגרעּביא סטירד ַא רעדיװ ךיז

 .םיוא םיוק ,לזמ ןייז טנײװַאּב רעטיב תֹוברּוח עקיזָאד יד ףיוא ןּוא

 ,ייז ףיוא לזעג סָאד קידנּבייה .

 טנַאה רעד ףיוא ןעמּונעג עמַאמ ןיימ טָאה ןײגקעװַא ןרַאֿפ

 גרַאװנײלק סָאד טָאה סלָאמַאד ןּוא ; סטירד ַא ,סטייווצ ַא ,סנייא

 עטרימשעגסיוא טימ ,ןטייז עלַא ןופ ןפיולוצפיונוצ ךיז ןּבױהעגנַא

 רַאנ טָאה סעכלעװ סָאװ אֹּב ןּפַאכּוצנַא ןּבױהעגנָא יז ןּוא ,ךעלמינּפ

 ןּבױהעגנָא לָאנארעדיװ ןּוא ,טנעה יד ַאּב ,ךיילק םַאּב ,טנעקעג

 ,לױעגײז ןּופ לטייק םַאַּב יז ןּפעלש ,ךעלרעגניפ עריא ןקּוקַאּב-

 י ,רָאה יד ַאּב

 .ניא ,ןקעלמסיוא דיילק עצנַאג סָאד םַאדַאמ רעד ןלעוװ ייז --

 ,גילפ עסיורג ןימ אזַא (*
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 ,טגָאזעג עטלעטשעגנָא יד ןּבָאה -- !ןכַאמ לֹּת ַא ןּופרעד ןצנַאג

 ךיילק ןיא ןעגנַאגעג טשינ ןצנַאגניא ןיא ןעמַאמ ןיימ רָאנ

 לָאמַא סָאװ ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,ןשּוק ןייא ןיא ןטלַאהעג יז יז טָאה

 .עגסיוא ןּבָאה ערעטנענ יד ,ריא ּוצ טּפּוטשעג רעקידתונשקע ץלַא

 ןגירשעג ןּבָאה ערעטייוו יד ,ןעמענ יז לָאז יז ,ךעלטנעה יד ןגיוצ
 : ךעלכעלֹוק עניד טימ

 ! עידא ! עידַא ! עידַא --

 ןטרָאג ןּופ יז ןּופ ןפױלטנַא ּוצ ןעגנּולעג םיוק ריא זיא סע
 -וצ ,ןטעכַאטש יד ּוצ ןּפָאלעגּוצ עלַא ייז ןעגייז סלָאמַאד ןּוא .סױרַא
 ענרעזייא יד ּוצ ,טנעקעג רָאנ ןּבָאה יז ּוו ,ךעלמינּפ יד טגיילעג

 טכָאפעג ןּוא ,ייז ןשיװצ טקעטשעגניײרַא ךעלטנעה יד ןּוא ,ןטנערּפ
 ,לּפע ןּופ ךעלכעלעש ,טיורּב ךעלקיטש ריא קידנעגנַאלרעד ,ייז טימ
 : קידנעיירש ןּוא ,זעק עלעציּפ ַא

 ,ןעמּוק ךיוא ןגרָאמ םַאדַאמ יד לָאז ,.!עידַא .,..עידַא --

 | !ןעמּוק רעדיװ םַאדַאמ יד לָאז

 ריא ןגיוצעגסיוא רעדיו ,ךיג קידנעייג ,טָאה עמַאמ ןיימ ןוא

 א ּוצ יװ ,ךעלטנעה ענעגיוצעגסיוא עניילק עקיזָאד יד ּוצ טנַאה
 ןעגנַאגעגקעװַא ןצנַאגניא ךעלדנע ןּוא ,ןזיױר עקידעּבעל עדנַאלריג

 ,סעקשירק טימ לּופ ,ךיילק טקעלפעגסיוא ןַא טימ ,סױרַא סַאג רעד ףיוא

 יוא ךעלמילּב טנַאה רעלֹופ ַא טימ עטרעּבױשעצ ַא ,עטרעדָאנקעצ ַא

 טלָאװ יז יװ ,עכעליירפ ַאזַא ןּוא ,ןרערט ןּופ ןגיוא ענעלָאװשעגנָא
 ,גנוליײװרַאֿפ רעטסעּב רעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא

 .עשטשיּפ טָאד ןגָארטעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה קיניײװעניא ןּופ ןּוא

 ; לגייפ ןּופ יײרעשטשיּפעג םעד ּוצ ךעלנע ,ייר
 זדנוא ּוצ ַאד םַאדַאמ יד לָאז !עידַא ,םַאדאמ ,עידַא --

 ..!ןעמּוק רעדיוװ
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 .קיטסַאנמיג ףיוא

 יירעּביא ךיז ןּנָאה רימ זַא ,רעטעװ טּוג ַאזַא רדסּכ טלַאה סע

 ,בוטש ןיא טָאטשנָא ,קיטסַאגמיג יד ןכַאמ ןּבױהעגנָא ןּוא ןגָארטעג

 ,ןטרָאג ןיא

 +רָאטקעריד ןּופ עירַאלעצנַאק ןיא ןעוועג ןטכענ זיא ןָארַאג

 ,טדיילקעג ץרַאװש טייג סָאװ ,יורפ יד ,רעטּומ סילענ ןעמוקעג זיא סע

 ןעײרפַאּב לָאז ָאטקעריד רעד זַצ ,ןטעּבעג ןּוא ,רָאה עלעה יד טימ

 סעדעי זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ ,ןעגנוביא עיינ עקיזָאד יד ןּופ ןּוז ריא

 טנַאה יד ןטלַאהעג יז טָאה ,קידנדער ןּוא ,ךס ַא יז טסָאק טרָאװ

 ,ּפָאק סילעג ףיוא

 +רָאטקעריד םעד טגָאזעג יז טָאה -- ...טשינ ןעק רע --

 טעװ ןעמ סָאװ ,טרעױרטרַאפ ךעלקערש ןעוועג זיא ילענ רָאג

 גנוקידיײילַאּב יד ןַאנ טעװ רע 'סָאװ ,ןעגנֹוּביא יד ןּופ ןטילשסיוא םיא

 ,ןדייל ןזּומ ךיוא

 טימ טעמּכ ןטעּבעג ךיז רע טָאה -- עמַאמ ,!עז טסעװ ּוד --

 עלַא יװ טקנּוּפ ,ןענעק ץלַא לעװ ךיא זַא ,ןעז טסעװ ּוד -- ןרערט

 ! ערעדנַא

 ךּופ קורדסיוא ןַא טימ םיא ףיוא ןוטעג קוק א טאה רעטומ יד

 עלי ַא ךיז יז טָאה םעדכָאנ ,ןעמַאזוצ טפַאשיירטעג ןוא רעיורט

 : טגָאזעג ןוא טגיילעגרעגיא

 ...ןגעלָאק ענייז זַא ,ארֹונ בָאה ךיא --

 עגיז זַא ,ארֹומ ּבָאה ךיא :ןגָא טלַאװעג יאדווא טָאה יז

 .טגָאזרעד טשינ טָאה יז רָאנ ..,םיא ןּופ ןכַאל ןלעװ ןגעלַאק
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 ; ןסירעגרעּביא ריא טָאה ילענ
 ,סנקירעּביא !טרָאד רימ טדַאש סָאװ !עמַאמ ןייז לָאז --

 ףימ זיא ,רימ ןּופ טשינ רָאנ טכַאל רע יּבַא .ָאד ךָאד זיא ןָארַאג
 ,גונעג ןיוש

 .טזָאלעגּוצ זדנוא ּוצ ןּוא ןּוטעג ּביִלֹוצ םיא ןעמ טָאה
 טָאה סָאװ ,רעד ,זדלַאה ןפיוא טפעה ןטימ רעד ,רערעל רעד

 זדנּוא טָאה ,ןידלַאּבירַאג ןופ גנּוריפנָא רעד רעטנּוא טנידעג ךָאנ
 ןּוא ,ךיוה רעייז ןענייז עכלעוו ,סעּפולס יד ּוצ טריפעגסיױרַא דלַאּב
 :רעדינַא ךיילג ךיז ןּוא ,ץיּפש עמַאס ןפיוא ןּפַאכּפױרַא ךיז ףרַאד ןעמ
 רעד ןיא ךייה רעד ןיא טרָאד טגיל סָאװ ,קילעּב םעד ףיוא ןלעטש
 ,טגיילעגסיוא טיירּב

 :עיװ יד יװ טּפַאכעגּפױרַא ךיז ןּבָאה יטערָאק ןּוא יסָארעד
 שטָאכ ,ףױרַא קנילפ ךיוא זיא ישָאקערּפ רעניילק רעד ,סעקרָאיװ
 יד ןיִּב עטַאּפַאק עגנַאל עקיזָאד יד טרעטשעג רעַײז םיא טָאה סע

 ז זּומ רע ןּוא ,רעטַאפ ןייז ּוצ טרעהעג לָאמַא טַאה סָאװ ,ינק
 .רעטנּורַא ךָאנ ךיז ןּבָאה ּוצ םעד ּוצ ןּוא ,ןסײרעצ טסער יד דניצַא
 ,ןכַאמ ּוצ קידנכַאל םיא ידּכ ןוא ,,פולס ןדעטגוא עכעלטע טלעטשעג
 -- !טקידלּושטנַא !טקידלּושטנַא : ןעיירש ןייא ןיא ןטלַאזעג יז ןּבָאה

 / ,לטרעװ קידנעטש ןייז םיא קידנטעּפשכָאנ

 ןַא יװ ןרָאװעג טור זיא ,טעּפַאסעג רעװש טָאה ידרַאטס

 ,זייּב טרעוו רע ןעוו ,טנוה ַא יו ןייצ יד טימ טצירקעג טָאה ,קידניא

 .םיורַא ןעוועג ךיוא ךיז רע טלָאװ ,ןצַאלּפ ןעװעג ּוליפַא לָאז רע רָאנ

 זיא רע ןעוװ רָאנ ; ךיוא סיּבָאנ ,ףיורא ,זיא סע יװ ,זיא רע .טּפַאכעג

 ,קילעּב ןפיוא טלעטשעגפיורַא ךיז ןּוא ךייה רעד ןיא ןעוועג ןיוש

 יניטַאװ ,רסיק ַא ןעװעג טלַאװ רע יװ ,ענימ ַאזַא טכַאמעג רע טָאה
 ןּוטעגנָא ןעוועג זיא רע שטָאכ ,טשטילגענּפָארַא לָאמ ייווצ ךיז טָאה

 םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלקיסַאּפ עיולּב טימ ,למּויטסָאק ַאזַא ןיא

 ,טיינעגפיוא קיטסַאנמיג רעד ּוצ לעיצעּפס
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 ךיז רימ ןבָאה ,ןּפַאכֿפױרַא ןענעק רעטכייל ךיז לָאז ןעמ ידּכ

 טָאה עינָאטילַאק יד .עינַאפילֲאק טימ טנעה יד טרימשעגנָא עלַא

 -עג יז טָאה רע ,יּפָארַאג רעלדנעה רעד טגנערּבעגטימ ךעלטגייוועג

 סָאװ ןּוא ,טישעגניירַא ,ריּפַאּפ ןּופ ךעלצימרַאקש טכַאמעג ,טפיוק

 טָאה ,ןשָארג ןּבלַאה ַא ּוליפַא רעדָא ןשַארג ַא ןעוװעג טרעװ זיא סע

 ,ןשָארג יירד ּוצ טפיוקרַאפ זדנּוא רע -

 ףױרַא ּפּולס ןפיוא טּפַאכעג ךיז רע טָאה ,ןענָארַאג ךייש סָאװ

 סעּפע רָאנ ןעוועג טלָאװ סָאד יװ ,טיורּב ןּופ ליומ ןטקַאפרַאפ ַא טימ

 ןעוועג ּוליפַא םיא טלָאװ ןעמ ןעוו זַא ,רעכיז ןיּּב ךיא ;לכעליּפש ַא

 טימ ךיז רע טלָאװ ,לסקַא יד ףיוא זדנוא ןּופ םענייא טצעזעגפיורַא

 רַאפ סָאװ ךָאנ ,רעּבָארג ַא זיא רע ,טּפַאכעגפױרַא ןעוועג ךיוא םיא

 ! סקָא ןַא יװ קרַאטש רעּבָא ,רעּבָארג ַא

 ןּוא ,ילענ ןּפַאכפױרַא ךיז טפרַאדעג רעּבָא טָאה ןענַארַאג ךָאג

 ,ּפּולס םעד ןעמּונעגמורַא טָאה רע יװ ,ןעורעד רָאנ טָאה ןעמ יװ

 -עגנָא לייט ַא דלַאּב ןּבָאה ,עגייז טנעה עניד עגנַאל עקיזָאד יד טימ

 .ּפָארַא טָאה ןָארַאג ,ןכַאל ּוצ רעדיװ ערעדנַא ,ןעגניזוצרעטנוא ןּביוה

 טגײלרַאפ ענייז סמערָא עּבָארג עקיזָאד יד ,טיורּב סָאד ןעגנולשעג

 'עג סָאד זַא ,קילּב ַאזַא ךיז םּורַא ןפרַאװעג ןּוא ,טסורּב רעד ךיוא

 ,טרעהעגפיוא לָאמ ןייא טימ טָאה רעטכעל

 טּורעגּפָא ךיז טָאה רע ,ןּפַאכ ּוצ ןּבױהעגנַא ךיז טָאה ילעג

 ןרָאװעג םיא ןיא םינּפ סָאד ,טמעטָאעג רעװש טָאה ,עגר עלַא

 .ןרעטש ןּופ ןסָאגעג םיא ךיז טָאה סייווש רעד ןּוא ,טעלָאיפ טעמּכ

 ,ןליױפַאּב רערעל רעד טָאה -- !ּפָארַא ךירק --

 ,טנשקעעגנייא ןּוא ךיז טרעמַאלקעגמּורַא ! ןיינ -- רע ןּוא

 ! ןייג ןּוא

 ןּוא ןזָאלּפָא טשינ ךיז לָאז רע טַאהעג ארֹומ רָאנ ּבָאה ךיא

 רימ ּבָאה ףיא ןּוא !ילעג רעמירָא ,רעטיוט:ּבלַאה ַא ןלַאפּפָארַא
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 ,ןדיל טזּומעג סָאד טלָאװ עמַאֿפ ןיימ יװ ,טלעטשעגרָאפ דלַאצ;
 ףיוא טקּוקעג טלָאװ יז ןּוא ,טרָא ןייז ףיוא ןעװעג טלָאװ ךיא ןעוז:
 סייװ ךיא זַא ,םיא ףיוא ןגירקעג תֹוננחר ױזַא ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ
 רָאנ ךיז לָאז רע יּבַא ,ןּבעגעגקעװַא טשינ טלָאװ ךיא סָאװ ,טשינ

 ,ןּפוטשרעטנּוא ןטנוא ןּופ שטָאכ םיא לָאז ןעמ .. ,ןּפַאכפױרַא ןענעקי
 ,.,ףױרַא לָאז רע יּבַא , , .ןעז טשינ לָאז רענייקי

 : ןגירשעג יטערָאק ןּוא יסָארעד ,ןָארַאג ןּבָאה ליײװרעד
 ךָאנ !ךיד טלַאה !ױזַא טּוג ..!רעטייוו ,.!ילענ ,רעטייװ ---

 ! ךָאנ !לסיב ַא!

 טָאה רע זַא ,גנּוגנערטשנָא עקיטלַאװג ַא טכַאמעג רע טָאה
 רעמ טשינ ןעװעג דניצַא ןיוש זיא רע ןּוא ,ןּוטעג ץכערק ַא שזא
 ,קילעּב ןּופ סנגיוּבנלע ייווצ רשפא װי

 -- ,ןגירשעג ענעי ןּבָאה -- !ָאװַארּב !ָאוארּב !ָאװַארּב --
 !ךָאנ !םיא םענ ..!לציּפ ַא ךָאנ;

 ,קילעּב םעד טּפַאכעגנָא טָאה ילענ זיּב

 .ָאװַארּב ןשטַאּפ ּוצ ןּבױהעגנָא עלַא ןּבָאה רימ

 {ןוש גּונעג -- טגָאועג רערעל רעד טָאה -- !ָאװַארּב --|

 !ּפָארא ןיוש ךירק ! גּונעג

 ײװ ,ץיּפש ןפיוא ןייז טלָאװעג טגנידַאּבמּוא טָאה ילענ רָאנ
 .טגנערטשעגנָא רעדיװ ,עלייוו ַא טּורעגּפָא ךיז רע טָאה ,ערעדנַא עלַא;
 קילעּב םעד םּורַא סמערָא יד ןעגנולעג םיא זיא סע ןּוא ,תֹוחֹוּכ יד
 טרַאּפשעגנָא ,ןּוטעג יצ ַא ךיז רע טָאה םּורַא ױזַא ןּוא ; ןפרַאװרַאפ ּוצ-
 ןבילּבעג ןייטש ןּוא ,טלעטשעגפיורַא סיפ יד םעדכָאנ ,ינק יד רעלרפ-
 רימ ןּבָאה ,רעקידנעלכיימש ןּוא רעקידנלַארטש ַא ,ןגיוצעגסיוא ךיילג-
 ּפָאק םעד טָאה רע ןּוא ,ָאװַארּב ןשטַאּפ ּוצ ןּבױהעגנָא רעדיוװ םיא

 ,ןײרַא סָאג ןיא טקּוקעג ןּוא טיירדעגסיוא;

 סָאװ ,סעקַאשזק יד ךרּוד ,ןּוא ןּוטעג קוק ַא ךיוא ּבָאה ךיא

 יב"



 .זרעטּומ ךייַז ןעזרעד ךיא ּבָאה ,ןטרָאג ןּופ ןטעכַאטש יד םּורַא ןטקַאוװ

 יטטײרד טשיה זיא ןּוא רַאּוטַארט ןפיױא טיירדעג ךיז טָאה עכלעוו

 ףּבָאה "ימ ,טזָאלעגּפָארַא ךעלדנע ךיז טָאה ילענ ,ןקוק ּוצ ןעוועג

 יםימ ,!עטלטיוררַאפ ַא ,רעטגערעגפיוא ןַא ןּוא ,ןשטנוװעג עלַא םיא

 רעבלעז רעד טשינרָאג ןעזעגסיוא רע טָאה ,ןגיוא עקידנעשטשילּב

 ןעמוקעגּוצ ויא רעטּומ יד ןעװ ,ןײגסױרַא םַאּב ךיוא ,רעורפ סָאװ

 :טגערפעג קיורמוא םיא ןּוא םיא ּוצ

 3 ַאה ,טגיימ דניק טירָא ,ןעגנַאגרעד טרָאד ריד זיא עשז יװ --

 ףֿפהעגנָא ,ןעװעג רָאנ ןענייז רימ לפיו ,עלַא רימ ןּבַאה

 :ןלַאפּוצנײרַא דייר יד ןיא ןטייווצ םעד רענייא

 ! ועייט ! טנכייצעגסיוא ---

 !ץַאק ַא יװ ףױרַא זיא רע --

 !!דנּוא ןּופ רענייא רעדעי יו --

 ! טגּוזעג ,קרַאטש זיא רע --

 ! קגילפ ױזַא ןּוא --

 ?דנוא ןּופ רענייא רעדעי יװ רעגרע טשינ זיא רע --

 "ורפ "ד ןּוא ,ןטיװצ םעד רענייא רעּביא ױזַא רימ ןעיירש

 טָאה ראג ,ןעקנַאד טלָאװעג זדנּוא טָאה יז ! דיירפ רַאפ שזַא טייגעצ

 ןופ יירד ,ייווצ ַא רָאנ יז טָאה ,ןדערסיוא טרָאװ ןייק טנעקעג טשינ

 "יו ,ּפָאק ןרעציא ןענַארַאג ןּוטעג טעלג ַא ,טקירדעג טנעה יד זדנּוא

 ןפ ריא םימ ןעגנַאגעגקעװַא ןּוא ,ןעוועג דניק ןיילק ַא טלָאװ רע

 ,לוש ןּוּפ ןעגנַאגעגּפָא לקיטש שּפיה ַא ןעוועג ןיוש ןענייז יז

 יא טימ ױזַא ןייג ייז יװ ,טקּוקעגכַאנ ךָאנ ץלַא ייז ןּבָאה רימ ןּוא

 עדײב ,ךעל"רפ ױזַא ךיז ןשיװצ ןסעּומש יז יװ ,טירט ןלענש

 רעד ףיוא יײז רַאפ סרעכעלקילג ןייק רָאג טלָאװ סע יװ ,ךעלקילג

 .ןעװעג טשינ טלעװ רעצנַאג

 ימ 4 1 9 4 4 6 9 8 1 6 6 9 3
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 ,רערעל סרעטָאפ ןײמ

 ,ןט+11 םעד ,קיטסניד

 ,ריצַאּפש ןכעלרעה ַא רעטָאפ ןיימ טימ טכַאמעג ךיא ּבָצה ןטכענ
 רעטָאפ ןיימ טָאה גָאטימ םַאּב ןטכענרעייא : ױזַא ןעוועג זיא סָאדק
 ןּופ יירשעג ַא סױרַא זָאל ַא רע טיג קנילצולּפ ,גנוטייצ ַא טנזיילעג;

 ;טגָאז ןּוא גנורעדנזװרַאפ :

 .קינײװ טשינ ןיוש טּבעל רע זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא ןּוא --
 רעד ןּופ רערעל רעטשרע ןיימ !טסייװ ריא ! רָאי ףלעווצ א סנטס|
 . רעכלעוו ,רעד ,יטעסָארק יטנעצניו !ךָאנ טּבעל עלוש-ראטנעמעלע
 סָאד זַא ,עקַאט ךיא ןעייל טָא ,רָאי קיצכַא ןּוא ריפ טלַא ןיוש זיא;

 רָאי קיצכעז רַאפ לַאדעמ ַא טימ טקנעשַאּב םיא טָאה םּוירעטסינימ :
 ןּוא !?טסייה סָאד סָאװ טײטשרַאפ ריא ! רָאי קיצכעז ,ןייז רערעל
 ןיא ןענרעל ּוצ טרעהעגפיוא רע טָאה קירּוצ רָאי ייוצ טימ טשרע
 עזייר העש ןייא ןצנַאגניא דניצַא טניֹוװ רע ! יטעסָארק רעמירָא ! עלּוׁש
 סע ןענַאװ ןּופ ,טרָאד ,עװָאדרָאק ןיא ,ןענַאד ןּופ ןַאב רעד טימי
 ,.,ירעיש עיליװ רעד ןּופ ,ןירענטרעג עקילָאמַא רעזדנּוא זיא:

 | ; עליו ַא קידנכַארט ,ןּבעגעגּוצ טָאה רע ןּוא
 !ןכּוזַאּב טיא ןרָאפ ןלעװ רימ ,קירנעה --

 ,טיא ןופ רָאנ טדערעג ןיוש רע טָאה טנװָא ןצנַאג סעד ןּוא
 ןטשרע ןייז ןּופ ןעמָאנ םעד ןענעײלסױרַא עקנילצולּפ עקיזָאד סָאדיי
 ןעװ ,ןטיצ ענעי ןּופ ןכַאז רעטנזיוט טנאמרעד םיא טָאה רערעל
 טױט םעד ,ןגעלָאק ןּופ ןעמענ :לגניי ;ןיילק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע
 | ,רעטּומ ןייז ןופג
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 ןיז ןיא טגָאעג עלײװ עלַא רע טָאה -- !יטצסָאיק --

 - ,ןקווראב טנעקעג טשיג
 .ערָאי קיצרעפ רשפא סלָאמַאד ןייז טלַא טנעקעג טָאה רע --

 טנ"ה לָאנ רימ טייטש רע ,סַאלק ןייז ןיא ןעװעג ןיּב ךיא ןעוו

 ס"מ ,סנגיוּבעגנייא ןַא לטיּב א ,עלעשטנעמ ןיילק ַא !ןגיוא יד רַאפ

 רע יא רעגנערטש ַא .םינּפ טריזַארעגסױא ןַא טימ ,ןגיוא עלעה

 טקנוּפ ,רעטּוג א רעייז רעליש יד טימ ןייגמּוא ןיא רעּבָא ,ןעוועג

 טשינ "יז זיא רָאנ ,רעדניק ענייז ביל טָאה רעכלעװ ,רעטָאפ ַא יו

 ךּופ טמַאטשעג טָאה רע ,סעּפע ןיא ךיז ןקידניזראפ ייז ןעו ,לחֹומ

 ןופ ףליה רעד טימ טגרעלעג ךיז ,ףרָאד ַא ןּופ ,ןשטנעמ עטסָארּכ

 "םיא טָאה עמַאמ ןיימ ,םעלַא ןּופ ךיז ןגָאזּפָא ןטימ ,טעּברַא ערעווש

 רַאּפ ןטלַאהעג םיא טָאה עטַאט ןיימ ןּוא ,טּבילעג ןּוא טצעשעג רעייז

 פג םיא טָאה סע סָאװ ,ןסיוו ּוצ קירעגיינ רעייז ןיּב ךיא .רבח ןייז

 .:עװָאדרָאק ןייק ןירּוט ןּופ ןגָארטרעּביא ךיז לָאז רע ,וצרעד טגנערּב

 {טשינרָאג טדַאש סע רעּבָא ,,,.ןענעקרעד טשינ רעכיז ךימ טעװ רע

 .,ק"רגעה ,. ,רָאי קיצרעפ ןּוא ריפ ,ןענעקרעד ָאי רעכיז םיא לעװ ךיא

 - !ןכּוזַאּב םיא ןגרָאמ ןרָאפ ןלעװ רימ
 ןןיוש לרפרעדניא רעגייז ַא ןעצ ןטכעג רימ ןענייז טָא ןּוא

 לָאז ןָארַאג זַא ,טלָאװעג רעייז ּבָאה ךיא ,ףיוהנאּב ןפיוא ןעוועג

 ןייז לײװ ,טנעקעג טשינ טָאה רע רָאנ ,זדנּוא טימ ןרָאפטימ ךיוא

 יעלרעה ַא ראפ סָאװ ןּוא ,ןרָאװעג טנוזעג טשינ סעפע זיא רעטומ

 ,גָאט:גנילירפ רעתמא ןַא ! ןעוועג זיא סע גָאט רעכ

 "עבעל עקידנע:לּב ,סעקנָאל ענירג ןשיװצ ןפַאלעג זיא גּוצ רעד

 "םלצװ עצנַאג יד יװ ,טקעמשעג טָאה טפול יד ןּוא ,רעטעלּפ עקיד

 רעײז ןעװעג זיא עטַאט רעד ,ןטרָאג רעסיורג ןייא ןעװעג טלָאװ

 יטנַאה יד טגײלעגּפױרַא לָאמ עלַא רדסּכ רימ טָאה רע ,ךעליירפ

 ,,טגיי"פ םענעסקַאװרעד ַא ּוצ יװ ,רימ ּוצ טדערעג ןּוא זדלַאה ןפיוא

 .רעדלעפ עטײװ ,עטיירב יד ףיוא קידנקּוק
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 -- .טגָאזעג רע טָאה -- !יטעסָארק רעטלַא ,רעמירָא --

 ךימ טָאה רעכלעװ ,רעטַאּפ ןיימ ךָאנ שטנעמ רעטשרע רעד זיא סָאד

 טנעקעג טשינ לָאמנײק ּבָאה ךיא ,ןּוטעג סטּוג רימ ןּוא טַאהעג ּביל

 -רָאֿפ עגנערטש ,עניילק עקיזָאד יד ןּוא תֹוצע עטּוג ךס ַא ןסעגרַאפ

 ַא טימ םייהַא ןרעקמּוא ךימ געלפ ךיא עכלעוו ךָאנ ,ענייז ןפרּוװ

 ,עצרּוק ,עּבָארג עכלעזַא טַאהעג רע טָאה טנעה ,זדלַאה ןטקיטשרַאפ

 ,עלּוש ןיא ןירַא טמּוק רע יװ ,ןגיוא יד רַאפ טעמּכ רימ טייטש רע

 ָאטלַאּפ םעד ףיוא טגנעה ,לקניװ ןיא עלעקעטש סָאד קעװַא טלעטש

 רעּבלעז רעד טימ ,שיטַאמעטסיס ,גָאט עלַא ,קידנעטש ,רעגנעה ןפיוא

 ,קִיור ,גנומיטש רעליטש רעּבלעז רעד ןיא קידנעטש ןּוא ,גנּוגעװַאּב

 טלָאװ רע יװ ,קיצרַאהטּוג ,םַאזקרעמפיוא ,טּפַאהנסיװעג קידנעטש

 יד ןּוא ,טכַאמעג עיצקעל עטשרע יד טשרע זדנּוא טימ גָאט ןדעי

 טגעלפ רע ןעװ ,ןעגנולקעג טָאה יז יװ ,ךיא קנעדעג ענייז עמיטש

 ; רימ ףיוא ןּוט קּוק ַא

 רעגניפ-זייוו םעד ןּוא ןטסלטימ םעד !יניטַאּב ,עה ,יניטַאּב ---

 טוּומעג ךיז טָאה רע -- !רעדעפ רעד ףיא רעכעה עלעסיּב ַא

 !רַאי קיצרעפ ןּוא ריפ יד ךַאנ ןרעדנע ךעלקערש

 ךלַאּב רימ ןענייז ,עװָאדרַאק ןייק ןעמּוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו
 טָאה עכלעװ ,ירעיש ןּופ ןירענטרעג עטלַא רעזדנּוא ןכּוז ןעגנַאגעג

 ,לסעג ןיילק ַא ןיא עלעּבלעװעג ַא ץעגרע ָאד

 טָאה יז ,םייהרעדניא רעדניק יד טימ ןפָארטעג יז ןּבָאה רימ

 :רעד ןּבױהעגנָא זדנּוא טָאה יז ,זדנּוא טעז יז סָאװ ,טיירפרעד רעייז ךיז
 -עגקעווא קירּוצ רָאי יירד טימ זיא רעכלעוו ,ןַאמ ריא ןגעו ןלייצ
 ַאֹּב דניצַא ןוש טלַאה ןּוא טסנידרַאפ ףיוא דנַאלנערג ןייק ןרָאפ
 .יטסניא ןיא זיא עכלעוו ,רעטכָאט רעטסטלע ריא ןגעוו ,ןעמּוקקירּוצ
 םעד ןזיוועג זדנּוא יז טָאה םעדכָאנ ,ןירּוט ןיא עמּוטש-ּבױט ןּופ טּוט
 .ָאד םיא ןענעק עלַא םירָאװ ,רערעל םּוצ געוו
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 ,עלעגעטש ַא טימ לפרעד וופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז רימ

 .ַאשזק עקידגעילב ןשיװצ ףיוראגראב טלגנעלשעג ךיז טָאה סָאװ

 ענייז ןיא ןעקנוזראפ ,טדערעג טשינרָאג טָאה עטַאט רעד .סעק

 ַא רעדָא ,ןוטעג לכיימש ַא ןיולּב רע טָאה לָאמלײט .,ןעגנורעגירע

 פאק ןטימ ןּוטעג לקַאש

 :טגָאזעג ןוא טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה קנילצולּפ

  סָאד זַא ,ןטערעג טגעקעג ךימ טלָאװ ךיא ! רע זיא טָאד ---

 ! רע זיא

 -ילק ַא ןעגנַאגעג יא זדנּוא רעּבינגעקַא עלעגעטש ןטימ

 ,טוה ןסיורג א טימ ,סייוו ןצנאגניא לדרעּב סָאד ,רעקשטיטלַא רעג
 ןגױצעגכָאנ רעװש טָאה רע .עלעקעטש א ףיוא ךיז קידנראּפשנָא

 ,טרעטיִצעג םיא ןבָאה טנעה יד ןוא ,סיפ יד

 טלייאעגּוצ ןּוא טרזחעגרעביא עטַאט ןיימ טָאה -- ! רע --

 רימ ןעגייז ,טנַָאג רָאג ןעװעג ןיוש ןענייז רימ ןעװ ,טירט םעד

 ךיוא ןיא רעטלַא רעד ,עלעגעטש ןפיוא ױזַא ןּבילּבעג ןייטש

 .עג ךָאג זיא םינּפ ןייז ,ןטַאט ןפױא טקוקעג ןּוא ןּבילּפעג ןייטש

 ...עקידעּבעל ,עקיטכיל ןגיוא יד ןּוא ,שירפ ןעוו

 יַּפָאֹרַא ,טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה -- ,רעה רעד זיא סָאד --

 .על רעד ,עקאט רעה רעד זיא סָאד -- שולעּפַאק םעד קידנעמעג
 ?יטעסַארק יטנעצניוו רער

 ,טּוה ןייז ןעמּונעגּפָארַא ךיוא טָאה רעקשטיטלַא רעד

 | רעה ,ָאי --

 .עג ךָאנ זיא יז רעּבָא ,לסיּב ַא טרעטיצעג טָאה עמיטש ןייז

 .ןייר ןּוא קידנעגנילק ןעוו

 עטַאט ןיימ טָאה -- ןּבױלרעד רעה רעד עשז-לָאז ָאט ,ונ --

 ןּביולרעד רעה רעד עשז:לָאז -- ,טנַאה ןייז קידנעמעננַא ,טגָאזעג

 ןּוא טנַאה עלעדיײא ןייז םיא ןקירד ּוצ םענייז רעליש ןטלַא ןַא
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 וצ ידּכ ,ןירּוט ןּופ םּוק ךיא .., .קיצרַאה . . ,קיצרַאה םיא ןסירגַאפ

 י .רעה םעד ןכּוזַאפ

 בעדכָאנ ,עלייוו א טניוטשרעד טקוקעג טָאה רעקשטיטלא רעד

 / ;טגָאזעג רע טָאה

 יטנגייא טשינ סייוו ךיא רָאנ . . .רימ ראפ דֹובּכ א זיא סָאד --

 רעה רעד לָאז ?רעליש ןיימ ןעװעג רעה רעד זיא ןעװ ,ךעל

 ...ןעק ןעמ ּביױא ,ןעמָאנ םעד ! ןקידלושטנַא

 ,יניטַאּב טרעּבלַא :ןעמָאנ ןייז טגָאזעג םיא טָאה רעטָאפ ןיימ

 ,וװ ןּוא ,סַאלק ןייז ןיא ןעועג זיא רע ןכלעוו ןיא ,רָאי סָאד ןּוא

 :ןּבעגעגּוצ רע טָאה םעדכָאנ ןּוא

 יַאנ ץנַאג זיא סָאד ,ןעקנעדעג טשינ ךימ ןעק רעה רעד --

 !טּוג רעיײז קנעדעג רעה םעד ךיא רעּבָא ,ךעלריט

 . קידנקוק ןּוא ,ּפָאק םעד ןגיוּבעגנייא טָאה רערעל רעטלַא רעד

 טרזחעגרעביא רע סטָאה ,רעטכַארטרַאפ ַא ּפָארַא דרע רעד ףיוא

 לייורעד טָאה רעכלעו ,ןטַאט ןיימ ןופ ןעמָאנ םעד לָאמ עכעלטע

 ,טיקכעלטרעצ סירג טימ ןּוא ?כיימש ַא טימ םיא ףיוא טקוקעג

 ןּוא ,םינּפ ןייז ןּביוהעגפיוא רעקשטיטלַא רעד טָאה קנילצּולּפ

 ,טייקטרירעג ליפ ױזַא טקירדעגסיױא ןּבָאה ןגיוא ענייז

 ,רעד ,ןּוז ַא סיניטָאּב רענישזניא םעד ?יניטָאּב טרעּבלַא --

 ?ץַאלּפ-טַאלַאסנַאק ףיוא טניוװעג טָאה רעכלעוו

 .נקערטשסיוא ,טגָאזעג עטַאט רעד טָאה -- ! רעּבלעז רעד --

 | ,טנעה יד קיד

  .לַאז ַאט -- טגָאזעג רעקשטיטלא רעד טָאה -- ױזַא בוא ---

 .רעד רימ עשז-לָאז ,,,רעה רערעייט ,,,ןייז טּבױלרעד רימ עשז

 .. ןייז טּביול

 ןייז ,רעטָאפ ןיימ ןעמּונעגמּורַא רע טָאה ,ױזַא קידנדער ןּוא

 רעד ,ןעלסקַא יד ּוצ ןטַאט םעד טכיירגרעד םיוק טָאה ּפָאק רעסייוו
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 ףצ םינּפ סָאד טעילוסעגוצ ןּוא ןגױצעגּפָארַא ךיז טָאה עטָאט

 ,םינּפ ןייז

 ףעד טָאה -- !רימ ֹוצ -- ןייז טּוג װַא רעה רעד לָאז --

 ,ןטעּברַאפ רערעל

 ,עלעגעטש םעד ףיוא טיירדעגסיוא דלַאּב ךיז טָאה רע ןּוא

 .זיוה ןייז ּוצ זדנוא קידנריפ

 א ףיוא ןעמּולעגפױרַא רימ ןענייז םורַא טונימ עכעלטע ןיא

 ףענייא רַאפ ,ןריט ייוצ טימ ,לזיה ןקירדינ ַא ראפ ,לֿפױה  ןיילק

 טָאה רערעל רעד ,רעיומ עטסײװעגּפָא לקיטש ַא ןעוועג ןיא ייז ןּופ

 .בוטש ןיא טריפעגניירא זדנוא ןּוא ריט ערעדנַא יד טנפעעגפיוא

 טקעדעגרעביא ,טעװ טעבעגפיוא ןַא לקניװ ןיא ,טנעװ עסייוו ריפ

 א לקניוו ןטייווצ ןיא ,ןטַארק עיולּב ןּוא עסייוו ןּופ ערדלַאק א טימ

 עטלַא ,עסיורג ַא ,ןלוטש ריפ ,לקעטַאילּביּב ןיילק ַא טימ ,לשיטיּביירש

 ,לּפע ןּופ זיו רעשירפ ַא ןּוא טנַאװ רעד ףיוא טּפַאלקעגפיוא עּפַאמ

 ןּוא רערעל "רעד ,טצעזעגרעדינַא יירד עלַא ךיז ןּבַאה רימ

 ,קידנגייושליטש עלייוו ַא טקיקעגנָא ךיז ןּבָאה רעטַאפ ןיימ

 .ּפָארַא ,ןּבױהעגנָא רערעל רעד ךעלדנע טָאה --- !יניטַאּב --
 יד רעכלעװ ףיוא ,לגיצ ןּופ עגילדָאּפ רעד ּוצ ןגיוא יד קידנזַאל
 ,,1טשינ ןעד עשז-סָאװרַאפ -- ,ןקעלפ ענעדלַאג טגיילעגסיוא טַאה ןּוז
 ַא טַאהעג טָאה רע ...טנכיײצעגסיוא קנעדעג ךיא !קנעדעג ךיא
 רעד ?טשינ ןעד עשז-סָאװרַאפ { יורפ עּביל ַאזַא ,עטּוג ַאזַא ,רעטומ
 טייוו טשיג ,סקניל קנַאּב רעמשרע רעד ףיוא ןסעזעג ךָאד זיא רעה
 ַאזַא !םיא קנעדעג ךיא זַא ,רעה רעד ןױש טעז ! רעטסנעפ ןופ
 | !ּפָאק רעטקַאלעג רעלעקנּוט

 ,עלייוו ַא טכַארטרַאפ ךיז טָאה רע

 ךןטייווצ ןפיוא .קנּופ ַא יװ ?עה ..,לגניי קידעבעל אזַא --
 "עג םיא טָאה ןעמ ,עקפירכ ףיוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא סרּוק
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 ירעסיורג ַא ןיא ,ןטרַאדעגסױא ןַא ןײרַא עלּוש ןיא ריא ךָאנ טגנערּב

 ,השעמ יד ןייז יאדװא ןיוש טעװ קיצרעפ רָאי ַא ,לַאש רעמערַאװ

 עענַאמרעד ךיז טָאה רע זַא ,טּוג ױזַא ןעוועג זיא רעה רעד ןּוא ?ַאה

 ךןעמוק ייז ,ָאי ,ָאי ,.,רערעל ןטלַא ןייז ןָא טייצ רעגנַאל ַאזַא ךָאנ

 *יישרַאפ ,, .רעכעלטסייג ַא ,רענייא קינוװָאקלּוּפ ַא ,.. ,ןעמוק יז ,ָאד

 ,עניימ רעליש עקילַאמַא ,ןרעה ענעד

 סָאװ טימ ,ןטַאט ןיימ ןגערפסיוא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רע ןּוא

 :טגָאזעג רע טָאה םעדכָאנ ,ךיז טמענרַאפ רע

 קנַאד ךיא !ןדירפּוצ רעייז ,רעייז ! ןדירפּוצ רעייז ןיּב'כ --

 םענייק ָאד ּבַאה ךיא טניז ,רעּבירַא טייצ לקיטש ַא ןיוש ! רעה םעד

 יףעד ןייז רשפא ןיוש טעװ רעה רעד זַא ,ןיימ ךיא ןּוא ,ןעזעג טשינ

 ..!רעטצעל רעד ,רעטצעל

 טָאה -- !טרָאד טדער רָאסעּפָארּפ רעה רעד סָאװ רעּבָא --

 ,טָאג ןעקנַאד ,רעה םעד עז ךיא -- ,טּפאכעגפיוא עטַאט ןיימ ךיז

 !ןדער ױזַא טשינ ףרַאד ןעמ ! שירפ ןּוא טנּוזעג

 --- .,ןוטעג ?כיימש ַא רערעל רעטלַא רעד טָאה -- ! ןיינ ,ע -- |

 "יד ןזיועג טָאה רע ןּוא -- ?ןרעטיצ עקיזָאד סָאד טעז רעה רעד

 טָאה ןּבױדעגנָא ,רעה רעּביל ,ןמיס רעטכעלש ַא זיא סָאד -- טנעה

 ךיא טנרעלעג ךָאנ ּבָאה ךיא ןעװ ,קירוצ רָאי יירד טימ סָאד ךיז

 ּבָאה ךיא ,ןּופרעד טכַאמעג טשינ רימ ךיא ּבָאה ּביײהנָא ןיא .עלּוש

 "רעּביא טשינ זיא סע רעּבָא ,ןייגרעּביא ןיילַא טעװ סע ,טנכערעג

 רעגרע ץלַא זיא גָאט ּוצ גָאט ןּופ ,אּברדַא ,רעה רעּביל ,ןעגנַאגעג

 ,,ךֶא ,ןּביירש ןענעק טשינ ןצנַאגניא דלַאּב ןיוש לעװ ךיא ,ןרָאװעג

 'רעטיצ ַא ױזַא לָאמ עטשרע סָאד רימ טָאה טנַאה יד ןעוו ,גָאט רענעי

 ,רעליש ַא ןּופ טפעה ןפיוא קעלק ַא טכַאמעג ּבָאה ךיא זַא ,ןּוטעג

 רעסעמ ַא רע רימ טלָאװ סע יװ ,רעה רערעייט ,ױזַא ןעוועג זיא סָאד
 ?קיטש ַא סעּפע רעטייוו ןעגנאגעג זיא ױזַא !טצעזעגנייּרַא ץרַאה ןיא

 ףיא זַא ,טליפעג ןיוש ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןגיוצעג ,טּפעלשעג ךיז ,טייצ
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 ײרערעל רָאי קיצכעז ךָאנ ךיא בָאה יוזַא ןּוא ,רעגנעל טשינ ןעק

 ףעד טימ ,רעליש יד טימ ,עלּוש רעד טימ ןענגעזעג טזומעג ךיז

 !ןייג ,ןעװעג גנירג טשינ זיא סָאד ,טעברַא;

 ךימ ןּבָאה ,עיצקעל עטצעל יד ןיוש טקידנעעג ּבָאה ךיא ןעוו

 ןיִּב ךיא רעּבָא ,. ,ןשטנוװעג רימ ןּבָאה עלא ,םייהַא טריפעגּפָא עלַא

 זיא -- ןבעל ןיימ ןַא ,ענַאטשרַאֿפ ּבָאה ךיא ,קיטעמוא ןןעוועג-

 | .. וטקידגעעג

 ב"װ סָאד ןריוװעגנָא ךיא ּבָאה -- םעד רַאֿפ רָאי ַא ךָאנ

 ,ךעלקינייא ייווצ רָאנ ןּבילּבעג רימ ןעגייז סע ,ןּוז ןקיצנייא םעד ןּוא

 טכעלטע עקיױָאד יד ןּופ ױזַא ךיא בעל טָא ןּוא .רעדגיק:ספרָאד עטושפ

 ןעז געט יד .טשיג ןיוש טעּברַא ךיא ,ערוטירעמע ףיל טרעדנוה

 .גַאל עכלעזַא ,טַאהעג טשיג ףֹוס ןייק ראג ןטלָאװ ייז יװ ,סיוא רימ:

 רעה רעד 'יװ ,רָאג זיא גנּוקיטפעשַאּב עקיצנייא ןיימ .עגנַאל עג

 יָאולֹּביּב םעניילק ןפיוא ןזיװעגנָא טָאה רע -- טרָאד ַא טָא ,טעז

 ,עלּוש ןּופ עניימ ךעלכיּב-רעל עטלַא יד רעּביא ףרָאװ ךיא -- לקעט

 ,ןגירקעג תֹונתמ ּבָאה ךיא סָאװ ,ךעלכיּב עכעלטע יד ,!טפירשטייצ

 ירַאפ עצנַאג ןימ ןיא טרָאד ,, ,ןעגנורעגירע עניימ ןענעז טרָאד

 ,טלעוו רעד ףיוא טשינרָאג ןיוש ךיא ּבָאה רעמ ,טײהנעגנַאג

 =ײרפ ַא טימ ןּוא פאק םעד ןביוהעגפיוא רע טָאה קנילצולּפ

 :טגָאזעג עמיטש רעכעל

 ,ןכַאמ גנּושַארעּביא עגיילק ַא רעה םעד ךיוא זּומ ךיא --

 ! יניטָאּב רעה רעביל

 ,לשיט-ּבירש  םּוצ קידנעייגוצ ןּוא ןּביוהעגטיוא ךיז טָאה רע

 יעג ןענייז םע ןכלעוו ןּוא ,לדעלשיט גנַאל א טנפעעגפיוא רע טאה

 ןּוא ,ךעלקירטש טימ ענעדנוּבעגמּורַא ,ךעלעקעפ עניילק ךס ַא ןגעל

 ,ןרעפיצ ריפ ןּופ ןענַאטשַאּב זיא סָאװ ,עטַאד ַא עלעקעּפ ןדעי ףיוא

 ,ךעלעקעּפ יד ןּופ טנייא ןעמּונעגסױדַא ,עלייוו ַא טכוזעג טָאה רע

 םעדכָאנ ,ריּפַאּפ ךעלטרעפ עכעלטע ןפרָאװעגרעביא ,סע טנפעעגפיוא
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 'רעד סע ןּוא עלעגייּב ןרָאװעג-לעג ַא סעּפע ןגױצעגסױרַא רע טָאה
 ךעװעג ןיא עלעגיײּב םעד ןּופ ךייה רעד ןיא .ןטַאט םעד טגנַאל

 ,1838 לירּפַא ןט:3 םעד ,יניטַאּב טרעּבלַא : ןּבירשעגפיוא

 'עשירעלגניי ,עבָארג ןייז טנעקרעד דלַאּב טָאה עטַאט ןיימ

 ,קנילצולּפ ,םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ טנעיילעג יז ןּוא ,טפירשטנַאה

 "פיוא ךימ ּבָאה ךיא ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טלעטשעג םיא ךיז ןּבָאה

 ףימ טָאה עטַאט רעד ןּוא ?סָאװרַאפ :טגערפעג םיא ןּוא ןּביױהעג

 לּוא טייז ןייז ּוצ טעלּוטעגּוצ ,ןעמּונעגמּורַא טפלעה רעד ןיא יװַא

 י :טגָאזעג

 .. . ןעגנורעסעּבסיוא סעמַאמ ןיימ ךָאנ ןענייז סָאד ! דניק ,עז .--

 ּוצ ןעמּוקעגסױרַא "ט, יד ןּוא ?ל, יד רימ ַאּב זיא קידנעטש

 יז ..,טפירשטנַאה ריא זיא סָאד ,הרוש עטצעל יד ןּוא ...ּבָארג

 ןיב ךיא ןעװ ןּוא ,רימ ּוצ ךעלנע ןּביירש טנרעלעגסיוא ךיז טָאה

 ןיימ טקידנעעגוצ ןיוש ןײלַא יז טָאה ,קירעפעלש ןּוא דימ ןעוועג

 ! עניימ עמַאמ עקילייה יד .., ,טעּברַא

 ...ריפַאּפ סָאד טשּוקעג טָאה רע
 :קידנזײװנָא ,טגָאזעג רערעל רעד טָאה -- ןענייז סָאד טָא --

 רָאי עלַא .רעכיּב-גָאט עניימ -- ךעלקעפ ענעד:וּבעגמּורַא יד ףיוא

 ילוש יד ןּופ לייט עסיװעג ַא טײז ַא ןיא קעװַא רימ ךיא גייל

 ןיא עלַא ָאד ייז ּבָאה ךיא ןּוא ,רעליש ןדעי ןײמ ןּופ ןטפעה
 ,לײט רעּביא ױזַא רימ ךיא קיק ,רעמּונ ןייז טימ ןדעי ,גנּונדרַא

 ףימ ןעמּוק סע ןּוא ,לטייז ַא טרָאד לָאמַא ,לטייז ַא ָאד לָאמַא לָאמ
 סע ןּוא ,ןכַאז ענעגנַאגרַאפ-גנַאל ןיוש רעטנזיוט קנַאדעג ןפיוא

 עטלַא ,עטלַא ענעי ןיא ךָאנ ץלַא ּבעל ךיא זַא ,רימ ךיז טכַאד
 זַא ! רעה רערעייט ,ןפרָאװעגכרּוד ךיז ןּבָאה ךס ַא ךס ַא ,ָא ,ןטייצ

 אב רעמינּפ ,ּפעק ַאּב פעק -- ךיא עז ,ןגױא יד ּוצ ךַאמ ךיא

 ןּופ ,ףךעלגניי רעטרעדנּוה ,רעטרעדנּוה ,סַאלק ַאּב סַאלק ,רעמינּפ

 4 ןּברָאטשעגסױא ןיוש ןענײז סע לפיװ -- טסײװ רעװ -- עכלעוו
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 ןּוא עטסענ יד -- טּוג קנעדעג ךיא ,טּוג ןָאנ ךיא קנעדעג ךס ַא

 ןּבָאה עכלעװ ,יד ,עטסגרע יד -- ןעװעג ןענייז סָאװ ,רעדיװ יד

 יעג ּבָאה ךיא עכלעו בילּוצ ,יד ןּוא דיירפ ךס ַא טפאשרַאפ רימ

 ךיז ןפערט ליפ יװַא ןשיװצ םירָאװ .ןהעש ערעװש ךס ַא טַאה

 רעּבָא !רעה רערעיײט ןימ ,ָאי ,ָאי ,ןיוא עטכעלש ךס ַא ךָאד

 ץרַאה טכעלש ןייק יז ןּופ םענייק ףיוא ןיוש ךיא ּבָאה דניצַא

 רערעדנַא ןַא ףיוא ןצנַאגניא רָאג ןיוש טלָאװ ךיא יװ טקנוּפ , , .טשינ

 עלַא ,ךיילג עלַא סטּוג ןיוש ייז ךיא שטניוו דניצא ,.ןעוועג טלעוו

 ..יעטּוג יד יװ ,עטכעלש יד ,ךיילג:

 ןיא טנַאה ןיימ ןעמונעג ןּוא טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה רע

 ירא טנַאה רעקידרעטיצ ןייז

 -- ןגָאז רָאסעּפָארּפ רערעײט רעה + ! רימ לָאז ןּוא --

 טשינ טקנעדעג יצ -- לכײמש א טימ טגערפעג עטַאט ןיימ טָאה

 .יי;עניימ :געג עטכעלש ןייק סעּפע רעה רעד

 טּפַאכעגרעטנּוא רעטלא רעד טָאה -- ?גנעג עטכעלש --

 סָאד רעּבָא ,טשינ דָארג עגר רעד ןיא -- ,לכיימש א טימ ךיוא

 ןעועג טשינ עכלעזַא לָאז רעה רעד זא ,ןטײטַאּב וצ טשינרָאג טָאה

 ּול'פַא ,רעטנכערעגרעּביא ץנַאג ַא ןעוועג ךָאד זיא רעה רעד רעּבָא !ןּבָאה

 רעד ןדנוּבעגּוצ קרַאטש יװ ,קנעדעג ךיא .,ןרָאי ענייז טיול רעטסנרע

 -- :םּורַא עלייוו ַא ןיא ןּוא -- ,,,רעטּומ רעד ּוצ ןעװעג זיא רעה

 רע סָאװ ,רעּביל ַא רעיי ,זרעטוג ַא רעייז ךיוא ךָאד זיא רעה רעד ןּוא

 ;גּוקיטּפעשַאּב יד טזָאלרַאפ , ,,ןכּוזַאּב ךימ ןעמּוק ּוצ טקנעדעג טָאה

 .,.רערעל ןעמירָא ,ןטלַא ןַא טימ ןעז ךיז ןעמוקעג ןּוצ

 יעגנגעקַא לענש עטַאט רעד ךיז טָאה -- יטעסָארק רעה --

 גָאט םענעי ןסעגרַאפ טשינ טנייה זיּב ךַאנ בָאה ךיא -- טלעטש

 עלּוש ןיא טריפעג לָאמ עטשרע סָאד ךימ טַאה רעטּומ ןיימ ןעוו

 ךיז ןדייש ּוצ ןעמוקעגסיוא ריא זיא לָאמ עטשרע סָאד -- ,ןײרַא:
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 טנעה ערעדנַא ןיא ךימ ןזָאלרעּביא ןּוא העש ייוצ ףיוא רימ טימ
 .קעװַא ךימ ןעמוקעגסיוא ריא זיא סע .רעטָאפ ןּופ טנעה יד ןיא יװ

 רעטשרע ןימ ,ןטנַאקַאּבמּוא ןדמערפ ַא -- ןצעמע סעּפע ןּבעגּוצ

 ןיימ ןיא טירט רעטשרע רעד ריא רַאפ ןעװעג ןיא עלּוש ןיא טירטי

 ייר רעצנַאג רעד ןּופ עטשרע יד -- ןײרַא טלעװ רעיינ ,רענעגייא
 טגנערּב סע עכלעוו ,ןעגנודייש עקירעיורט-ףיט ןּוא עכעלדײמרַאפמוא

 'עמונעגּוצ ריא טָאה סָאװ ןּבעל סָאד ,ןּבעל סָאד טימ ךיז טימ

 וא ,ױזַא ןּבעגּוצקירוצ טשינ לָאמנייק ןיוש ריא סע ידּכ ,דניק ריא
 .עב ןעװעג זיא יז ,ןעװעג זיא סע יװ ,סריא רָאנ זיולּב ןצנַאגניא
 ,טָאװרַאפ ןענַאטשרַאפ טשינ ּבָאה ךיא שטָאכ ,ךיוא ךיא ןּוא טריר
 ,עמיטש רעקידרעטיצ ַא טימ רעה םעד ןּפעגעגרעּביא ךימ טָאה יז

 ןיא לרעטסנעפ ןכרּוד רימ טימ טנגעזעג ךיז ,קידנעײגקעװַא ןּוא
 זַא ,קנעדעג ךיא ןּוא .ןרערט טימ ןגיױא עלּופ קידנּבָאה ,ריט רעד

 טסּורּב רעד ףיוא טנַאה ןייא טגײלעגפױרַא סלָאמַאד טָאה רעה רעד
 יעג טלָאװ רע יװ ,גנּוגעװַאּב ַאזַא טכַאמעג רעטייווצ רעד טימ ןּוא
 ; ןגָאז טלָאװ

 ! רימ ףיוא ןזָאלרַאפ םַאדַאמ יד ךיז לָאז --

 עכלעװ ,קילּב ןקיזָאד םעד ןּוא גנּוגעוַאּב עקיזָאד יד טָא
 ןוא ןעקנַאדעג עלַא ןענַאטשרַאפ טָאה רעה רעד זַא ,ןזיװַאּב ןּבָאה
 טָאה רעכלעוװ ,קילּב ןקיזָאד םעד טָא ,ןעמַאמ ןיימ ןּופ ןליפעג עלַא
 -ַאֹב עקיזָאד יד "!קיטּומ יז, :טגָאועג טלָאװ רע יװ ,ןעזעגסיוא
 גָאוּוצ ןקיטכירפיוא ליפ ױזַא טקירדעגסױא טָאה עכלעוװ ,גנּוגעװ
 ,לָאמנײק -- ליפעגטימ ליפ ױזַא ,טיקסטּוג ליפ יױזַא ,ןטיהּוצּפָא ךימ
 סע ןּוא ,רעה רעּביל ,ןסעגרַאפ טשינ סָאד ןיוש ךיא ּבָאה לָאמניײק
 רעּבירעד ןוא ,ץרַאה ןיימ ןיא טצירקעגסיוא ןּבילּבעג קיּביײא ףיוא זיא
 ןיפעג רעּבירעד ןּוא ,ןירּוט ןּופ ןרָאפ ּוצ ןעמּוקעג טנייה ךיא ןיִּב
 םעד ןגָאז ּוצ ידּכ ,רָאי קיצרעפ ןּוא ריפ ךָאנ ָאד דניצַא ךימ ךיא
 "! רערעל רערעייט ןיימ ,ריד קנַאד ךיא, + רעה



 פאה טנַאה עקידרעטיצ ןייז ,ןגיושעג טָאה רעקשטיטלַא רעד

 שלַא לָאמַא סָאװ ךיז קידנעלסײרט ,רָאה יד רעּבײא טעלגעג ךימ

 ןרעטש ןופ ,ןרעטש ןפיוא ראה יד ןופ קידנלַאפּפָארַא ,רעקרַאטש

 | ,לטקַא ןפיוא

 .טגעוו עטעקַאג יד ףיוא טקוקעג לייוורעד טָאה עטַאט ןיימ ןּוא

 ,לייא עלעזַאװ ןוא טיורּב לטפער םעד ףיוא ,טעּב ןעמירַא םעד ףיוא

 "סא טָאה םינּפ ןייז ןוא ,רעטסנעפ ןטיוא ןענופעג ךיז ןּכָאה סָאװ

 :ןגָאז טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,ױזַא ןעזעג

 .,ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןייד ןיא סָאד ןּוא !רערעל רעמירַא ,ָא --

 ףעכעלרע ,רערעװש רָאי קיצכעז רַאפ גנוקיטיגרַאפ עצנַאג ןייד

 ? טעּברַא

 יע ןּוא ,קירעיורט ןעוועג טשינרָאג זיא רעטלַא רעד רעּבָא

 ףעודנוא ןגעװ ןלייצרעד ןבױוהעגנָא טייקידעגעל סיורג טימ טָאה

 ןיימ ןגעװ ,ןטייצ עטלַא ענעי ןופ סרערעל ערעדנַא ןגעוו ,עילימַאפ

 ףיז רע טָאה לייט ,טקנעדעג לייט טָאה עטַאט רעד ,ןגעלָאק טגטַאט

 ףענייא טנַאמרעד עדייּב ךיז יז ןבָאה ,ןענַאמרעד טנעקעג טשינ

 ךיּב ,םעגעי ןגעװ ָאד ,םעד ןגעװ ַאד טלייצרעד ןּוא ןטייווצ םעד

 .םעד קידנטעּב ,סעומש םעד ןסירעגרעניא ךעלדנע טָאה עטַאט רעד

 .,ףרָאד ןיא קיטשירפ ןסע םענייניא זדנוא טימ ןייגטימ לָאז רע ,רערעל

 סָאה רע רעּבָא ,טקנַאדעג קיצרַאה טָאה רעקשטיטלַא רעד

 .גנודַאלגײא יד ןעמעננָא לָאז רע יצ ,רעכיז טשינ יװ ןעזעגסיוא

 עדײב ענייז קידגעמעגנַא ןּוא ,ןטערטעגּפא טשינ טָאה עטַאט רעד

 ןטעּבעג רעדיװ םיא רע טָאה ,טנעה

 .עקיזָאד יד טימ סע סָאד ךיא לעװ ױזַא יװ רעּבָא --

 יא סָאד -- ,טגָאזעג רערעל רעד טָאה -- !טנעה עקידנעלסיירט

 ןעז ּוצ ןייש טשינ ערעדנַא רָאפ ךיוא ךָאד

 שטַאט רעד טָאה -- ןפלעהונ רעה םעד רימ ןלעװ סָאד --

 ,טרעפטנעעג
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 -עג ּפָאק ןטימ רַאנ ןוא ןענַאטשַאּב ןיוש רעקשטיטלַא רעד יא

 ,טלכיימשעג ןּוא טלקַאש

 רעּביל ,גָאט רעכעלרעה ַא רַאפ סָאװ ! גָאט ַא רַאפ סָאװ --

 ,לסילש ןפיוא ריט יד קידנכַאמּוצ ,טגָאזעג רע טָאה -- ?יניטָאּב רעה

 ! ןעקנעדעג םיא ךיא לעװ גָאט ןטצעל ןיימ זיּב --

 רעדיװ רע ,םערָא םעד רערעל םעד ןּבעגעג טָאה עטַאט ןיימ

 .ּפָארַא ןּבױהעגנַא ןּבָאה רימ ןּוא ,טנַאה רעד ַאּב ןעמּונעגנָא ךימ טָאה

 ,עלעגעטש ןטימ ןייגוצ

 .לעװ ,ךעלעדיימ עסיװרָאּב ייווצ ןפָארטעג רימ ןּבָאה געוו ןפיוא

 ַא טימ ןפָאלעג זיא רעכלעוו ,לגנַיי ַא ןּוא ,תֹומהֹּב ןּבירטעג ןּבָאה עכ

 זדנּוא ןּוא טנעקרעד יז טָאה רערעל רעד ,סעציײלּפ יד ףיוא יורטש לטניּב

 רעד ןּופ רעליש ןייא ןּוא סנירעליש ייווצ ןענייז סָאד זַא ,טרעלקרעד

 ןּוא תֹומהֹּב יז ןשַאּפ ירפרעדניא ,עלּוש רעקיסַאלק-יײװצ רעקיטרָא

 ךיש יד ןָא ךיז ייז ןּוט םעדכָאנ ןּוא ,סיװרָאּב דלעפ ןיא ןטעּברַא

 ,גָאט רעּבלַאה דלַאּב ןעוועג ןיוש זיא סע ,ןײרַא עלּוש ןיא ןייג ןּוא

 ןענייז םּורַא .טּונימ עכעלטע ןיא ,רעל ןעוועג זיא עלעגעטש ןפיוא

 .ףערעל רעד ,שיט ןסיורג ַא ַאּב ,ןױהטסַאג ןיא ןעװעג ןיוש רימ

 ןסע םּוצ ןעמּונעג דלַאּב ךיז ןּבָאה רימ ןּוא ,עדייּב זדנּוא ןשיװצ

 ,רעטסױלק ַא ןיא יװ ליטש ןעװעג זיא זױהטסַאג םעד ןיא

 :טרירעג סיורג ןופ רָאנ ,ןדירפּוצ רעייז ןעוועג זיא רעקטשיטלַא רעד

 טשינ טעמּכ טָאה רע זַא ,טרעטיצעג ױזַא טנעה יד םיא ןּבָאה טייק

 -עגּפָא ,שיילפ סָאד ןטינשעצ עטַאט ןיימ םיא טָאה .ןסע טנעקעג

 סָאד ןּוא ,ּרעלעט ןיא ץלַאז טישעגנײרַא ,טיורּב ךעלעקיטש ןכָארּכ

 ןּוא ,טנעה עדייּב ןיא ןטלַאה טזומעג רעקשיטלַא רעד טָאה לזעלג

 גערּב ןָא םיא ןּבָאה ןייצ ענעּבילּבעגרעּביא ייווצ רעדָא רענייא רעד

 : ,ןעגנולקעג זָאלג ןופ

 סיורג טימ ןּוא ךעליירפ רעייז ןגעווטסעדנופ טדערעג טָאה דע
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 ,טנגּוי ןייז ןיא טגעיילעג טָאה ןעמ עכלעװ ,רעכיּפ יד ןגעװ ץיה

 ,ןעגנונכייצטיוא יד ןגעװ ,ןטייצ ענעי ןּופ רענעלּפ-עזייר יד ןגעוו

 ילּוׁש יד ןגעוװ ,גנוטייל רעטסכעה רעד ןּופ ןעמוקַאּב טָאה רע סָאװ

 רעכעליירפ ַא טימ ץלַא ןּוא ,ןרָאי עטצעל יד ןופ ןעגנוטכירגייא

 טלטיוררַאפ רעמ רָאנ עלעסיּב ַא רשפא ,םינּפ קיּור אזא טימ ,עמיטש

 ,ןגניי א רָאג ןליפֲא לכיימש ַא טימ ןּוא ,רעירפ יוװ

 טקנופ טקולעג ןוא ,םיא ףױא טקּוקעג טָאה עטַאט ןיימ ןוא

 טלָאװ רע יװ ,םייהרעדניא רימ ףיוא לָאמלײט טקוק רע װ ,וזַא

 .גגײּבנָא ,טלכיימשעגרעטנוא קידנליו טשינ ןּוא ,סעּפע ןּופ טכַארטעג

 | ;טיז ַא ןיא ?סיב ַא ּפָאק םעד קיד

 יטיוא ןעקגיױט ןתעשּב רעקשטיטלַא רעד טָאה קנילצולּפ ןּוא

 -עגפיוא ךלַאּב ךיז טָאה עטַאט רעד ,ןייװ לסיּב ַא ךיז ףיוא ןסָאגעג

 ,עקטעוורעס רעד טימ טשיװעגּפָא םיא קיסיילפ ןוא טּפַאכ

 . טָאה -- !טשינ בױלרעד ךיא !ןייג רעּפָא ! ןיינ רעּבָא --

 ףיוא סעּפע טגָאזעג ןּוא ,טכַאלעג ןוא טריטסעטַארּפ רערעל רעד

 | ,ןײטַאל

 טיא ךיז טָאה סָאװ ,לזעלג סָאד ןּביוהעגפיוא רע טָאה ךעלדנע

 ;טגַאזעג טייקטסגרע סיורג טימ ןּוא טנַאה רעד ןיא טלסיירטעג

 רַאפ ןּוא ,רעינישזניא רעה ,טנּוזעג ןייד רַאפ קנירט ךיא ==

 ןיד ןּופ קנעדנָא םעד רַאּפ ןּוא ,רעדניק ענייד .ןופ טנוזעג םעד

 ,ןעמַאמ רעטוג

 ןיימ ,רערעייט ןיימ ,טנזעג רעיא ראפ קנירט ךיא ןּוא --

 | רערעל רעּביל

 ןּוא ,גנַאל ,טסעפ טנעה יד עדייּב טקירדעג ךיז ןּבָאה ייז ןוא

 ערעדנַא ןּוא רעזײהטסַאג רעד ןסעזעג זיא ּבּוטש ןּופ ףיט רעד ןיא

 סע יװ ,לכיימש ַא טימ ודנוא ּוצ טקוקעגוצ ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ךָאנ

 .על םעד דּבכמ ױזַא זיא ןעמ סָאװ ,םעד ןּופ ןדירפוצ ,סיוא טזייוו

 , ,לפרעד רעייז ןופ רעד
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 ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז רימ ןעוו ,ייווצ ךָאנ ןעוװעג ןיוש זיא סע
 ןריפּפָא טלָאװעג טגנידַאּבמּוא זדנּוא טָאה רעקשטיטלַא רעד

 ןרעטנּוא ןעמּונעג םיא רעדיװ רעטָאפ ןיימ טָאה ,עיצַאטס רעד
 ןייז ןגָארטעג ּבָאה רעדיװ ךיא ,טנַאה רעד ַאּב ךימ רע ןּוא ,טערָא;
 םירָאװ ,ןקוק געוו ןפיוא טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה ןשטנעמ ,עלעקעטשי
 ,םיא ּוצ טגיינעג ךיז ןּבָאה לייט ,ָאד םיא ןענעק עלַא:

 רעטסנעפ םענעּפַא ןַא ךרוד טרעהרעד רימ ןּבָאה קנילצולּפ

 עלַא -- קידנריזיּבַאליס -- ןּבָאה עכלעוו ,ךעלגניי ךס ַא ןּופ ןעמיטשי

 ,טנעיילעג ןעמַאזוש

 ,ןעזעגסיוא טָאה ןּוא ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה רעקשטיטלא רעד

 ,ןרָאװעג קירעיורט טלָאװ רע יח

 סע סָאװ -- טגָאזעג רע טָאה -- יניטָאּב רערעייט ,טָא --

 עכלעוו ,ךעלגניי יד ןּופ ןעמיטש יד ןרעה ּוצ ! קירעיורט ךימ טכַאמ-

 זַא ,ןסיװ ןּוא ,ןײרַא עלּוש ןיא ןיוש ןייג טשינ ןּוא .,,ךיז ןעגרעל

 קיזומ יד טרעהעגנָא ךימ ּבָאה ךיא ! רערעדנַא ןַא טנרעל טרָאד

 ןיִּב דניצַא ןּוא .,,ץרַאה לּופ ַא יז ּבָאה ךיא ,רָאי קיצכעז עצנַאג

 יטשינ ןיוש ּבָאה ךיא .,.םֹותי ַא ,ןיילַא ,עילימַאפ א ןָא יװ ךיא:

 ! רעדניק ןייקי

 עטַאט ןיימ טָאה -- !ןיינ ! רעניימ רערעל רערעייט ,ןיינ --

 טָאה רעה רעד - ןײג ּוצ ןּבױהעגנָא רעדיװ ןּוא טרעפטנעעגּפָא:
 ךיד ןּוא עטײרּפשעצ טלעװ רעד ףיא ךס ַא !רעדניק ךס ַא דָא

 -עג ּבָאה ךיא יװ יֹזַא רעה םעד ןעקנעדעג ײז !ןיז עדנּביל-

 ! קידנעטש -- טקנעד

 ,טרזחעגרעּביא רעקשטיטלַא רעד טָאה -- !ןיינ !ןיינ --

 יד טשינ ןיוש ּבָאה ךיא -- ,ּפָאק ןטימ קירעיורט קידנעלסיירט:

 .רעדניק יד ןָא ןּוא ,רעדניק ןייק טשינ ךיוא ןיוש ךיא ּבָאה ,עלּוש |

 ...העש ןיימ ןיוש טגָאלש דלַאּב . , .ןּבעל טשינ גנַאל ןיוש ךיא לעוו;
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 "ׂשׂשיב טנַארט ,טשינ דער !רעה רערעייט ,רערעייט --

 .ןוטעג טסָאה ּוד טטוג לפיװ ,םעד ןגעװו רעטעּב טכַארט !םעד ןגעוו

 "טסָאה 17 טעּברַא עלעדייא ןָא רַאפ סָאװ טימ !טלעװ רעד ףיוא

 !ןבעל ץנַאג ןייד טלופעגסיוא

 יי וצ ּפָאק םעד טעילוטעגוצ טָאה רערעל ףעטלַא רעד

 ,טקירדעג טנַאה יד רע טָאה רימ ןּוא םערָא סנטַאט

 "ןיוש זיא גוצ רעד ,עיצַאטס רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז רימ

 ,ןענַאטשעג

 עטַאט רעד טָאה ! רעניימ רערעל רערעייט ,טנוזעג יז --

 ,ןקַאּב עדייּב ןיא ןקשטיטלַא םעד קידנשוק ,טגָאזעג
 טָאה -- ..! טנגעזעג ייז ,, ,ריד קנַאד ךיא ,, ,טנגעזעג ייז ---

 .טנַאה רעקידרעטיצ ןייז ןיא קידנעמענ ,ןוא טרעפטנעעג רערעל רעד

 ,ץרַאה םּוצ טקירדעגּוצ יז רע טָאה ,טנַאה סגטַאט ןיימ

 .ךיז וא ,טליפרעד ןּוא ןּוטעג שּוק ַא םיא ךיא ּבָאה םעדכָאנ

 ביילא ןֿפלָאהעג רימ טָאה עטַאט רעד .ןרערט ןּופ סאג זיא םינּפ

 רש טָאה ,ןײרַא זיא רע ןעװ ,עגר רעד ןיא ןּוא ןָאגַאװ ןיא ךציז

 "עד ןיא ןּבעגעג רע טָאה םיא ןּוא ןקעטש סרערעל םעד ןעמּונעג

 -טימ ןוא לטנעה םענרעּבליז ןטימ ,עלעקעטש ןייש ןייז ןיירַא טנַאה

 :קירגגָאז ,ןעמָאג ןייז ןּופ תֹויִתֹוא עטצירקעגסיוא יד

 .רימ ןּופ קנעדנָא סלַא ןעמענּוצ רעה רעד סָאד לָאז --

 .טָאד טימַאּב ךיז ,טלעטשעגנגעק ַא רעקשטיטלַא רעד ךיז טָאה

 י"ימ ועּבא ,ןעמענוצקירוצ ןקעטש ןייז ןּוא ןבעגעגּוצּפא עלעקעטש

 .טּפַאלקעגוצ ריט יד ןּוא ןַאגַאװ ןיא ןעוועג ןיוש זיא עטַאט

 ! רערעל רערעייט ןיימ ,טנוזעג רימ ייז --

 "ןסיוא רעקשטיטלַא רעד טָאה -- ןּוז ןיימ ,טנוזעג רימ ייז ---

 יךיד לָאז -- ,טרירעג ךעלעמַאּפ ןיוש טָאה גּוצ רעד ןעװ ,ןפּורעג

 -"'ןַאּפ טסָאה ּוד טָאװ ,דיירפ רעד דַאפ ,תחנ םעד רַאפ ןשזנעב טָאג

 !יַאמ ןטלַא ןעמירָא ןַא טפַאש
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 -עג א טימ ןגירשעג טטא2 ןיימ טָאה -- ! ןעזרעדיוו םּוצ --

 ,עמינש ףךעטרקישז

 ףייא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רערעל רעטלַא רעד רעּבָא

 רףעמ ןיוש ךיז ןלעװ יײז זַא ,ןגָאז טלַאװעג טלָאװ רע יװ = ,ךייצ

 ,ןעז טשיױג

 ,טרזחעגרעּביא עטַאט ןיימ טָאה -- ! ןעזרעדיוו םּוצ !ָאי ! ָאי --

 ןייז ?מיה םּוצ ןּביוהעגפיוצ רעטלַא רעד טָאד סלָאמאד ןּוא

 ; ןפורעגסיוא ןּוא טנאה עקידרפטיצ.

 - ? טראד --

 זיא ,למיה םּוצ טנַאה רענעביוהעגפיוא רעד טימ ,יוזא ןּוא
 ,ןגיוא יד ןופ ןדנוװשרַאפ ןייוכעלסיפ ודגױא רשי
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 .ןרעװ טנּוזעג סָאד

 .'ט522 םעד ,קיטשרענָאד

 .קירוצ ןיּב ךיא ןעװ ,טכירעג ןעוועג סָאד ךיז טלָאװ רעוו

 עצנַאג זַא ,ריצַאּפש םענייש ןקיזָאד םעד ןּוּפ ןטַאט ןטימ ןעמּוקעגא

 ,למיה םעד טשינ ,ןעז ןענעק טשינ ךיא לעװ םעדכָאנ געט ןעצי

 ,רעדלעפ יד טשיננ

 ך'א זַא ,טגָאז ןעמ ,קנַארק רעייז ,רעייז ןעװעג ןיּב ךיא

 ,ןּברַאטשּפָא טשינרָאג יװ טנַאקעג בָא;

 :עג ּבָאה ךיא ,טנײװעג טָאה עמאמ יד יװ טרעהעג ּבָאה ךיא

 טקּוקעג טָאה ,רענעלַאפעגּפָא ַאזַא ,רעכיילּב ַא ,עטַאט ןיימ יװ ןעזי

 זניימ לרעדּורּב עניילק סָאד ןּוא עיווליס ןּוא ,זייוונהעש ימ ףיואי

 ןלירּב יד טימ רָאטקָאד רעד ןּוא ,ליטש ױזַא טעקשושעג ךיז ןּבָאה;
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 ירא ּבָאה ךיא ןוא ,טדערעג סעּפע רדסּכ ןוא ,ןעמּוקעג רדסּכ זיא

 ײעג לא לָאז ךיא ,ךס ןייק טלעפעג טשינ טָאה סע ,טסּוװעג טשיי

 !טפַאשרעה עגיימ ,עידַא : ןגָאז ןעוו

 ץלַא ךיז טָאה סע סָאװ רעּבָא ! ןסאּפש ּוצ דניצַא טּוג זיא סע

 ֿבָאו גָאט ריפ ,יירד רשפא ! עמַאמ עמירָא ןיימ רימ ןּופ ןטילעגנ:
 "ףיא ײװ ,רימ טימ ךיז טּוט סע סָאװ ,טסּוװעג טשינ ןצנַאגניא ךיא
 ךרעװש א סעּפע ןיא ןפָאלשעגכרּוד טייצ עצנאג עקיזָאד יד טלָאװ

 ,ףָאלש ןכעלנייּפ

 "ףיז ןבעל עז ךיא זַא ,לָאמלײט טכַאדעג רימ ךיז טָאה טצ

 5+ רו ,גנולײטּפַא רערעכעה רעטשרע רעד ןּופ ןירערעל עטּוג ןיימ

 ךייא ךיז טלַאה ןוא לכעלײשטַאפ ַא טימ ליומ סָאד ךיז טלעטשרַאפ

 יףיא קנעדעג לסיב ַא ,ןקעוופיוא טשינ ךימ לָאז יז ,ןטסּוה ּוצ טשיי

 ײַעגנָא ךיז טָאװ רערעל ןיימ יװ ,ךעלטייד טשינ רעייז רעּבָא ,ךיוא

 א רימ טָאה דרֲאּב ןייז ןּוא ,ןֹוס ּוצ שיק ַא רימ ,רימ רעּביא ןגיוּב

 ןעזעג ךיוא ךיא בָאה לּפענ ַא ךרוד יװ םינּפ ןרעּביא ןוטעג טעלג

 יֲאָק םעד ְךּוא ,ןיסָארעד ןּופ רָאה עלעה יד ןוא ,ןיסָארק ןלעג םעד

 ַא טגגערּבעג רימ סָאה סָאװ ,ןענָארַאג ןּוא ,ןצרַאװש ןיא רעירּבַאל

 ףלַאּב זיא ןּוא ,ךָאנ רעטעלב יד טימ ,לגייווצ ןפיוא עקנירַאדנַאמ

 ..יקנַארק זיא עמַאמ ןייז םירָאװ ,ןעגנַאגעגקעװַא

 -ףָאלש ןגנַאל ַא ןופ ךימ טלָאװ ךיא יװ טקנוּפ ,ךָאנרעד ןוא

 ,רעסשּב רימ זיא סע זַא ,טנעקרעד דלַאּב ּבָאה ךיא ןּוא ,טּפַאכעגפיוא

 ,ךוא ,רימ ּוצ טלכיימשעג ןּבָאה עמַאמ יד ןּוא עטַאט רעד םירָאװ

 -סָאד ם"רֲאװ ,טדיירפעג רעייז ךימ ךיא ּבָאה ,ןעגנוזעג טָאה עיווליס

 .ףַאלש יועקיטעמּוא ,רעקיטעמוא ַאזַא ןעוועג זיא

 -) רעכעליירפ גָאט ַא סָאװ ןעװעג ןיוש רימ זיא ךָאנרעד ןּוא
 "שטשרע טָאד ךימ ךיא ּבָאה ,ןעמּוקעג זיא לרערעומ רָאד ןעוו ןּוא
 ירימ טָאה רע סָאװ ,עלעקסיפ-ןזָאה ןקיזָאד םעד ןּופ טכַאלעצ לָאמ
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 ךָאנ יװ ,טנכיײצעגסױא ױזַא דניצַא סָאד טכַאמ רע ןּוא ,טכַאמענ

 ךיז טָאה םינּפ סָאד ןּוא ןרָאװעג רַאד זיא רע לייוו ,טשינ לָאמנייק

 ,קנערק רעד ןּופ ןגיוצעגסיוא ױזַא םיא

 ףימ טָאה יּפָארַאג ןּוא ,יטערָאק טכּוזַאּב ךיוא ךימ טָאה סע

 8 ףיוא ,עירעטָאל רעיינ ןייז ןּופ ןטעליּב ייווצ הנּתמ ַא טגנערּבעג

 ינַאט ַא ַאּב טפיוקעג טָאה רע סָאװ ,ךעלעגנילק ףניפ טימ לרעסעמ

 ךיא ןעװ ,ןטכענ רעּבָא ,סַאג רעילָאטרעּב רעד ףיוא רעלדנעה-:טייד

 ּוצ םינּפ ןייז טגיילעגּוצ ןּוא ,ישָאקערּפ ןעמּוקעג זיא ,ןפָאלשעג ןיּב

 ששזּוק סנטַאט ןייז ןּופ ךיילג ןעמּוקעג זיא רע לייוװ ןּוא ,טנַאה ןיימ

 ירַאוש ַא ןּבילּבעג רימ זיא ,ןליוק טימ טסירעגסיוא ןעוועג ןּוא ,עינ

 ,םענעגנָא ױזַא ןעוועג רימ זיא סע ןּוא ,טנַאה רעד ףיוא ןכייצ רעצ

 .ןעזרעד ןכייצ ןקיזָאד םעד ןּוא טכַאװעגפיוא ּבָאה ךיא ןעוו

 עכעלטע יד רעּביא ןרָאװעג ןענייז רעמייּב יד ןירג יװ ןּוא

 ןפיול ךעלגנַיי יד יװ ,עז ךיא ןעוו ,ךיא ןיּב אנקמ יװ ןּוא !געט

 ,סנטייוורעד ןּופ זיולּב קּוק ךיא ןּוא ,ןירַא עלּוש ןיא רעכיּב יד טימ

 טעװ סע רעּבָא ! רעטסנעפ םּוצ ּוצ ךימ טגנערּב עטַאט רעד ןעוו

 ןיוש טלָאװ ךיא ! ןייג ךיוא לעװ ךיא ןּוא ןרעיודעג גנַאל טשינ ןיוש

 םעד ,קנַאּב ןיימ ,ןגעלָאק עלַא ןעז טלָאװעג ױזַא ,טלָאװעג יוזַא

 טרָאד זיא סע סָאװ ,ןרעװ ריֹוועג םעלַא ןגעוו ןּוא ; סַאג יד ,ןטרָאג

 ּוצ ,ןטפעה יד ּוצ ןעמענ ךיז רעדיװ ןּוא ,ןעשעג טייצ רעד רעּביא

 טשינ ןיוש יײז ּבָאה ךיא זַא ,רימ ךיז טכַאד סע סָאװ ,רעכיּב יד

 ...רָאי ץנַאג ַא ןעזעג

 יז ךיילּב יװ !סיוא דניצַא טעז עמַאמ יד טכעלש יװ ןּוא
 !סיוא טעז רע טרעטַאמעגּפָא ךעלקערש יװ ,עטַאט רעד ןּוא ! זיא

 =ַאּב ןעמּוקעג ךימ ןענייז סָאװ ,עניימ םירבח עלַא יד ןּוא
 קידנשּוק ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעגקעװַא םעדכָאנ ןּוא ,ןסירג
 ביג ךיא ןעװ ,קיטעמּוא ךעלקערש רימ זיא סע !ןרעטש ןיא ךימ
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 ןּוא ןיסָארעיז טימ ,ןדייש יז טימ ןוומ ךימ לעװ ךיא זַא ,טכַארט ַא
 ,ןענרעל םענייניא רעטייװ יאדווא ךיז רימ ןלעװ עכעלטע ךָאנ טימ
 .,לעקירעביא עלַא יד רעּבָא

 רימ -- טנװעג יז -- עטרעפ יד ןקידנע ןלעװ רימ ןעוו
 ןעז טשיג ןיוש לעװ ךיא !ןעז טשינ רעמ לָאמגייק ןיוש ךיז ןלעװ

 ,ןישָאקערּפ ,ןענַארַאג ,ןייז קנַאװק לעװ ךיא ןעװ ,טעּב ןיימ ַאּב
 ערעייט ,עניל עכלעזַא ,ךעלגנוי עטּוג ,עקיטכיט עכלעזַא ,ןיטערָאק
 ,.ולָאטגייק ןיוש ,.! ןגעלָאק
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 ףעטעּברַא ןשיװצ טנײרפ

 ,ןט:20 םעד ,קיטש רעגָאד

 ןייז ךַאד טעװ טָאד 57! לָאמנייק ןיוש , :קירנעה .,סָאװרַאפ
 ןייד ןּופ סָאלק עטרעפ יד ןקידנע טסעװ ּוד זַא ,ריד ןָא טדנעוועג
 ,ןטעּברַא ןּבײהנָא ןלעוו ייז ןּוא ,םויזַאנמיג ןיא ןײרַא ּוטסעװ ,עלוש
 ץנַאג ךָאנ ןייז ןעק ,טָאטש ןייא ןיא ןייז רעּבָא ךַָאד טעװ ריא ! תמא
 ,ןרָאי עגנַאל

 טסעװ ּוד ןעװ -- !ןעז טשינ ךיז ריא טלָאז עשז:סָאװרַאפ

 יז ּוטסעװ ,םּואעציל ַא סעפע ןיא רעדָא ,טעטיטרעווינּוא ןיא ןײרַא
 ּוד ןּוא ,ןטַאטשרַאװ ערעייז ןיא ,רעּבלעװעג ערעייז ןיא ןכּוזַאּב
 םירבח ןּוא טגיירפ ןּבָאה ּוצ ןייז ריד טעװ סע ּביל יװ ,ןעז טסעװ
 ,טעּברַא ןּופ ןשטנעמ ןשיוװצ ןרָא-טנגּוי ענייד ןופ

 ּוצ ןפָאלעג טשינ טסלָאװ ּוד יצ ,ןעז טלָאװעג טלָאװ ךיא

 טסעוװ ּוד ,ןעגיפעג טשינ ךיז ןלעװ יז ּוװ ,ןישַאקערּפ ּוצ ,ןיטערָאק
 ןייא טשינ ןעגנערּברַאפ טסעװ ,לָאמנייא טשינ ןפיול טסעװ ,ןפיול
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 טלעוו יד רעמ קידנענעקרעד ,ןעז טסעװ ןּוא ,ייז טימ ןעמאזוצ העש

 ןענרעלסיוא ןענעק ךיז טסעװ ןכַאז עטּוג לפיוו -- ,ןּבעל סָאד ןּוא

 -עדנַא ןייק סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ,ענייד ןגעלָאק עטלא עקיזָאד יד ןּופ

 ןגעו יא ,ןענרעלסיוא טנעקעג טשינ ןפֹוא םּוׁשּב ךיד ייז טלָאװ רער

 ןגעװ יא ,טּפַאשלעזעג רעד ןיא טרָא רעייז ןגעוו יא ,ןכַאפ ערעיי

 ,דנַאל םענעגייא ןייד
 טסלָאװ ּוד ןעװ זַא ,סָאד ךיוא ןײרַא ןעניז ןיא ריד םענ ןּוא

 .ּוצ רעד ןיא ריד טלַאװ ,ןטיהעגּפָא טשינ טפַאשטניירפ עקיזָאד יד

 טפַאשטניײרפ .ַאזַא לָאמִָא ךָאנ ןעװעג רעװש רעייהעגמּוא טפנוק

 ןשירבח םעד רעסױא טפַאשטניירפ ַא ןיימ ךיא .ןפַאשוצנייא ךיז

 טנעקעג ּוטסלָאװ יוזא ןּוא ,דניצַא טסרעהעג ּוד ןכלעװ ּוצ ,זיירק

 ַא טירָאװ .קלָאפ ןייד ןּופ סַאלק ןייא ןּופ זיירק םעד ןיא רָאנ ןּבעל

 ,סַאלק רענעגייא ןייז ןּופ זיירק םעד ןיא רָאנ טּבעל סָאװ שטנעמ

 ,ךּוּב ןייא ןיא ןענעייל רָאנ ןעק סָאװ ,ןכלעזַא ּוצ טנכילגעג זיא

 טניירפ עטּוג ןּביילּב ּוצ ,לנניי ןיימ ,דלַאּב ּפַא ריד עשז-ךַאמ = |

 ךיז טעװ ריא ןעװ ,סלָאמַאד וליּפַא עלּוש ןייד ןּופ םירבח יד טימ

 עקַאט ןײרַא ןעניז ןיא ןעמענ וצ ןָא ןיוש ריד ּבייה ןּוא ,ןדיישעצ

 ,רעטעּברַא ןּופ רעדניק ןענייז עכלעוו ,םירבח יד

 ןרעהעג עכלעו ,ןשטנעמ יד :יװַא ,וטסעז ,זיא סָאד םירָאװ

 -- רעטעּברַא יד ןּוא ,ןריציּפָא יד יװ ןענייז ,ןסַאלק ערעכעה יד ּוצ

 יזַא טקנוּפ רעּבָא ,ײמרַא-סקלַאפ רעסיורג רעד ןּופ ןטַאדלַאס יד

 טשינ רענלעז רעד טָאה ,רעטילימ ןיא יו ,טפאשלעזעג רעד ןיא;

 ןיא טגיל טרעװ רעד םירָאװ ; ריציּפָא ןרַאפ טרעװ ןרענעלק ןייק

 רעגייא סָאװ ,ןצּונ סָאמ רעד ןיא ,סטלָאצעג ןיא טשינ ,טעּברַא רעד

 םעד ןיא ,אּברדַא ,טגָארט רע סָאװ ,גנַאר םעד ןיא טשינ ,טגנערּב

 ןּוא ערענעש ךס ַא ךָאנ ָאד ןיא רעטעּברַא םעד ןיא יװ ,רענלעז

 ןעמּוקַאּב ןּוא רעווש ןטעּברַא ייֵז סָאװ ,םעד טימ ןטייז ערעלעדייא

 אקווד ערעדנַא עלַא רַאפ רעמ ןּוא ביל עשז-ּבָאה ,טלָאצַאּב רעקיצניוװ |
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 יַעֹּברַא ײמרַא רעסיורג רעד ןּופ ןיז יד דֹובּכ פָצ ביג ,ןגעלָאק יד

 ןופ לזמ ערעטיּב סָאד ןּוא טעּבֹרַא ערעווש יד ייז ןיא ץעש ,רעט

 ןּוא ןסַאלק ןשיװצ דיישרעטנוא ןייק טשינ ךַאמ ;ןרעטלע ערעייז

 "פעה רעייז ןייא ןלייט ןשטנעמ עטכעלש רַאנ עכלעװ טול ,ןדנאטש

 סָאװ ,טולּב עטשטנעּבעג סָאד זַא ,קנעדעג ; ליפעגטימ ןּוא טייקכעל

 ןסָאלּפעגסױרַא זיא ,דנַאלרעטָאפ ןייד טּבעלעגפיוא יינ סָאד ףיוא טָאה

 ןטעּברא עכלעװ ,רעטעּברַא ןּופ ןרעדָא יד ןופ רָאנ סלייטנטסרעמ

 ,וטַאטשרַאװ יד ןיא ןּוא רעדלעפ יד ףיֹוא רעווש

 ייילק םעד ּביל ּבָאה ,ןישָאקערּפ ביל ּבָאה ,ןענַארַאג ביל ּבָאה

 ןיא ןגָארט ייז םירָאו ,"?לרערעיומ, ןייד ביל ּבָאה ,ןיטערָאק םענ

 ריד רעװש ,עצרעה-ןצנירּפ רעטעּברַא ןופ ןטסורּב עניילק ערעייז

 ןיא ןכַאמ טשיג לָאז לזמ ןייד סָאװ ,גנורעדנע םּוׁש ןייק זַא ,ּוצ

 יייה עקיזָאד יד המשנ רעד ןּופ ןסײרסױרַא טשינ ריד טעװ ,ןּכעל ןייד

 ,טפַאשטניירפ עשירעדניק עקיל

 קיצרעפ ַא ןיא לָאמַא טסעװ ּוד ןעװ זַא ,ּוצ ריז רעווש

 ןַאּבנײא רעד ןּופ עיצַאטס ַא סעּפע רַאפ ןײגײּברַאפ םּורַא רָאי

 יַאג ןטלַא ןיד טסיגישאמ ַא ןופ עזולּב רעד ןיא ןענעקרעד ןּוא

 גנַאלרַאפ ךיא ,ןיינ ,ךַא . .,ךיור ןּופ םינּפ ןצרַאװש ַא טימ ,ןענָאר
 ינירּפשפױרַא טסעװ ּוד זַא ,רעכיז ןיּב ךיא ! ןרעװש טסלַאז וד טשינ

 ,זדלַאה ןייז םּורַא טנעה ענייד ןפרַאװרַאפ ןוא ןישַאמ ןפיוא ןעג

 ,הכּולמ רעד ןיא רָאטַאנעס ןייז ּוליִפַא טסעװ ּוד ןעוו

 ,רעטָאמ ןייד |
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 העטּומ סנָארַאג

 ,ןט529 םעד ,תנש

 ךיא ּבָאה ,ןײרַא עלּוש ןיא ןעמּוקעגקירּוצ רָאנ ןיּב ךיא

 בפכעלטע ןיוש זיא ןָארַאג ,העידי עקירעיורכ ַא ןפָארטעג ןיוש

 :קנַארק רעייז זיא עמָאמ ןייז םירָאװ ,עלּוש ןיא ןעװעג טשינ געט

 ףרפרעדניא ןטכענ ,ןּברָאטשעג יז זיא טנװַא ןיא תּבש ,ןעוועג

 :טגָאזעג רערעל רעד טָאה ,סַאלק ןיא קידנעמּוקנײרַא

 עטסערג סָאד ןפָארטעג טָאה ךעּבענ ןָארַאג ןעמירָא םעד -- = |

 ןרױװעגנָא טָאה רע .דניק ַא ןפערט רָאנ ןעק סע סָאװ ,קילגמּוא

 טעּב ךיא ,ןײרַא עלּוש ןיא קירּוצ רע טמּוק ןגיַאמ ,רעטּומ ןייז

 ,ןייּפ רעכעלקערש רעקיזַאד רעד רַאפ קנּוטכַא טָאה ,ךעלגנִיי ,ךייא

 .ןסירעצ ץרַאה ןייז םיא טָאה סָאװ

 ,טסנרע ןוא קיצרַאה םיא טסירגַאּב ,ןעמּוקנײרַא טעװ רע ןעוו

 סָאד ךייא טעּב ךיא ,ךעלרעטכעלעג םּוש ןייק ,ךעלטרעוו םּוׁש ןייק

 ! רעייז

 יֵגַא עלַא יװ רעטעּפש לסיב ַא ,ירפרעדניא טנייה זיא טָא ןּוא

 - קילּב ַא ּבָאה ךיא ןעוו ףןָארַאג רעמירַא רעד ןעמוקעגנײרַא ,ערעד

 ץרַאה סָאד רעװ רימ טלָאװ סע יװ ,ןעוועג זיא ,םיא ףיוא ןּוטעג

 ,טרעכעלעגכרּוד

 ךּבָאה סיפ יד ןּוא ,טיור ןגיוא יד ,טכיילּבעגסױא םינפ סָאד

 רע זַא ,ןעמעגנָא טנעקעג טָאה ןעמ ,םיא רעטנּוא ןכָארּבעג יװ ךיז

 ,טרעדנעעג ױזַא ךיז טָאה רע ,שדֹוח ַא רשפא ןעוועג קנַארק זיא

 -עג רע זיא ּוצרעד ןּוא ןענעקרעד ּוצ רעװש ןעועג םיִא זיא סע זַא
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 ּוצ תונמחר ַא ןעװעג רימ ןיא סע .ןצראװש ןיא טדיילקעג ךָאנ ןעװ

 הימ ;ןוסע ..יג םס9יפ ןייק ּוליפַא טָאה ןדגוא ןּופ רענייק ,ןקוק

 ןעמוקעגנײרַא זיא רע ןעװ .רעיורט טימ םיא ףױא טקיקעג ןכאה

 גָאט עלַא טעמּכ טגעלפ רעטּומ יד ןיהווװ ,סָאלק יד ןעזרעד ןוא

 ליפ ױזַא ךיז טָאה יז רעכלעוו רעּביא ,קנַאב יד ,םיא ךָאנ ןעמול

 םיא קידנּבעג ,סגעמַאזקע יד ןופ געט יד ןיא ןגיובעגרעכירַא לָאש

 ןסעזעג זיא רע רעכלעװ ףיוא ,קנַאּב יד ,ןעגנוזײװנַא עטצע?ל עריא

 טימ קידנטרַאוּפָא ,רעטומ ןייז ןגעװ טכַארטעג לָאמ ליפ יװַא ןּוא

 וצ ךיז ידֹּכ ,ןײגסױרַא ןיוש טעװ רע ןעװ ,טונימ יד דלודענמוא

 ,םעלַא םעד ףיוא ןוטעג קוק ַא ױזַא טָאה רע ןעוו ,ריא וצ ןפיול ןזָאל

 : ,ןייוועג ןטלפייוװצרַאפ ַא טימ טצעזעגסױרַא רע טָאה

 ןייז ּוצ טעילוטעגוצ ,ךיז וצ ןגיוצעגוצ םיא טָאה רערעל רעד

 : טגָאזעג ןּוא טסורפ

 סָאװ ,םעד טימ ךיד טסיירט ןּוא ,לגניי םירַא .,ןייוו .,ןייוו --

 טָאה ,ריד ףיוא ךָאד יז טקוק ,ַאטשיג ןיוש זיא עמַאמ ןייד שטאב

 טעװ סע ןּוא ,ריד ןּופ טייװ טשינ ךיז טניפעג ,לָאמַא יװ 37 ךיד

 ,טסָאה וד םירָאװ ,ןעז רעדיוו יז טסעװ וד ןכלעוו ןיא ,גָאט ַא ןעמוק

 | ךגיק ,ךיד קרַאטש .חמשנ ענייר ןוא עכעלרע ןַא ,יז יול

 קנאב רעד ּוצ טריפעגוצ םיא ןײלַא רע טָאה ,סָאד קידנגָאז

 קּוק ַא ןעװעג טסיירד טשינ ןיּב ךיא ,רימ ןפעל טצעזעגרעדינא ןּוא

 ,ןטפעה ןּוא ךעלכיב ענייז ןעמונעגסױרַא טָאה רע ,םיא ףיוא ןּוט וצ

 .םיוא ןּוא ,געט ליפ ױזַא טרירעגנַא טָאהעג טשינ ןיוש טָאה רע עכלעוו

 סָאד ךיז טניפעג סע ּוװ ,טרָא םעד ףיואג ןענעײל סָאד קידנפע

 אב ןּוז ריא טימ טייג רעטומ ַא ױזַא יװ ,רָאפ טלעטש סָאװ ,לדליצ

 פָאק םעד ןּוא ןײװעג ַא טימ סיורא רעדיװ רע זיא ,טנַאה רעד

 ,טגײלעגקעװַא םערֶא טעד ףיוא

 םיא ןלָאז ףימ ,ןכייצ ַא טכַאמעג זדנוא טָאה רערעל רעד

 .עיצקעל יד ןביוהעגנא ןוא ןזָאל יוזא



 יב ךיא רָאנ ,ןעגָארַאג ןגָאז סעּפע טלָאװעג ךעלקערש ּבָאה ךיא
 טנַאה יד טקורעגרעטנורַא זיולב םיא ךיא ּבָאה ,ןעוועג טסיירד טשינ
 | :ןײרַא רעוא ןיא טעשטּפעשעגנײרַא ןּוא םערָא ןרעטנּוא

 ! ןַארַאג .טשיג ןייוו --

 םעד ןּבױהעגפױא טשינ ןּוא טרעפטנעעג טשיג טָאה רע --
 ךיא טנַאה יד טגײלעגנײרַא רימ רָאנ ,קנַאּב רעד רעּביא ןּופ ּפָאק
 .עלייו ַא ןטלַאהעג יז ױזַא ןּוא ,טנַאה ןיימ

 "ףענייק םירָאװ יטש ךעלקערש ןעװעג זיא ןײגסױרַא םַאּב
 ענָארַאג ןופ ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה עלַא ןּוא ,טדערעג טשינרָאג טָאה
 ,קידנגייוושליטש ןּוא קנּוטכַא טימ ,טנטייוורעדנופ

 ייעגּוצ ןיּב ןּוא רימ ףיוא טרַאװ עמַאמ יד זַא ,ןעזרעדּב ָאה ךיא
 קידנקיק ,ךיז ןּופ טקורעגּפָא ךימ טָאה יז רעּבָא ; ןעמענמּורַא יז ןפָאל
 רעּבָא ,ןענַאטשרַאפ טשינ סָאד ךיא ּבָאה ּבײהנָא ןיא ,ןענַארַאג ףיוא
 טליק ןּוא טייז רעד ןיא טייטש ןָארַאג יװ ,ןעזרעד ךיא ּבָאה דלַאּב

 טלַאװעג טלָאװ רע יװ ,לילּב ןקיטעמוא ךעלקערש ַא טימ רימ ףיוא
 לָאמגײק ןיױש לעװ עניימ ךיא ןּוא ,ןעמַאמ ןייד טסשּוק ּוד : ןגָאז
 1 טשינ ןיוש טּבעל עניימ ןּוא ,עמַאמ ןייד ךָאנ טסָאה וד !ןשּוק טשינ
 ךּופ טקּורעגּפָא ךימ טָאה עמַאמ ןיימ סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ ךיא אה
 .טנַאה רעד ַאּב יז קידנעמעננַא טשינ ,ןעגנַאגעגסױרַא ןּוא ,ךיז
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 יניצַאמ ףעזָאי
 .ןט529 םעד ,תבש

 --רַאפ טימ ,ךיילּב רעייז ךיוא ןעמיקעג ןָארַאג זיא טנייה ןּוא !
 ףיוא טקּוקעגמוא םיוק ךיז טָאה רע ןּוא ,ןענײװ ןופ ןגיוא ענעלָאװש
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 ןייז ףיוא טגײלעגרעדינַא טיא ןּבָאה רימ עכלעוו ,תֹונתנ עניילק יד

 ךיוא טָאה יוערעל רעד ןּוא ,ןכַאמ ּוצ רעכעליירפ לסיב ַא םיא .,,קנַאב

 רע ,ןענעיל ּוצ םיא ןּבעגעג סע ןּוא ךיז טימ לכיּב ַא טגנערּבעגטימ

 ,ןרעטייהפיוא לטיּב ַא ךיז לָאז

 ןלעװ רימ וַא ,טגָאזעג זדנוא רע טָאה ,ןגעווטסעדנופ ,רעלרפ

 ַא ןּבעג טעװ ןעמ ּוװ ,זױהטָאר םּוצ גָאט ןטימ ןיא טקנּופ ןגרָאמ ןייג

 רַאפ לאדעמ ַא ,דניק קידנעקנירט ַא טעװעטַארעג טָאה רעכלעװ ,לגנָיי

 ַא ןריטקיד זדנּוא רע טעװ קיטנָאמ זַא ןּוא ,"טייקשידלעה-רעליוויצ ,

 .שדֹוח רעד טָאטשנָא טייקכעלרעייפ רעקיזָאד רעד ןּופ גנופיי ושֲאּב

 ,ןענָארַאג ּוצ טדנעװעג ךיז רע טָאה םעדכָאנ ,גנולייצרעד רעכעל-

 : טגָאזעג ןוא ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו

 לעװ ךיא סָאװ ךיוא םיירש ןּוא ,ךיד קרַאטש ,ןָאראג --

 | ,ןריטקייז

 נָא טָאה רערעל רעד .סרעדעפ יד ןעמּונעג עלַא ןּכָאה רימ

 : ןריטקיד ןּביוהעג

 ,רָאי 1805 ןיא ַאּונעג ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא יניצַאמ ףעזָאי .,,

 יטַאּפ ַא ןּופ המשנ עסיורג ַא .רָאי 1872 ןיא ַאזיּפ ןיא ןּברַאטשעג זיא

 רעד ,טנעלַאט:רעלעטשטפירש רעלאינעג ַא ,ןעוועג סָאד זיא טָאיר

 יָאועַר רעשינעילַאטיא רעד ןּופ רעפעש ןּוא רעקידערפ רעטשרע

 טּבעלעג ,דנַאלרעטָאפ םּוצ עּביל ןייז ּביִלֹוצ טָאה רעכלעוו ,עיצול

 יעגמּורַא ךיז ,גנּוקישרַאפ ףיוא טײקמירָא ןיא רָאי קיצרעפ רעכעה

 ,ןטלַאהעג ךיז שידלעה ןּוא ,ןרָאװעג טגלָאפרַאפ קרַאטש ,טרעגלַאװ

 בָא ןוא דײװ ענייז ןּופ רָאה ןיא ןייק ףיוא ןטערטעגּפָא טשינ

 ,רעטּומ ןייז טקילײהרַאפ טָאה רעכלעװ ,יניצַאמ ףעזָאי ,ןעגנּויוש

 ילדייא ןּוא עטסכעה סָאד - ץלַא טנשריעג טָאה רע רעכלעוװ ןּוּפ

 ןייז וצ ןּבירשעג טָאה ,המשנ ןייז ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,עטס

 ימּוא ןּופ ןטסכעלקערש םעד ןיא םיא ןטסיירט ּוצ ,טגיירפ ןעיירט

 :רעטרעװ עקיזָאד יד טימ טעמּכ ,ןקילג
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 ףיוא ןעמַאמ ןייד ןעז טשינ רעמ לָאמנייק ןיוש טסעװ ּוד ,רבח,

 לייא ךיא ,תמא רעמַאזיורג ןּוא רעכעלקערש ַא זיא סָאד ,דרע רע"

 ןיא קיטיײװ ןייד לײװ ,ןכֹוזַאּב ךיד ריד ּוצ ןעמּוק ּוצ טשינ ךימ;

 שטנעמ רעד עכלעװ ,ןקיטײװ עקילײה ןּוא עפיט יד ןּופ ענייא

 סָאװ ,טּוג ךָאד טסיײטשרַאפ ּוד ,ןפמעקַאּב ןּוא ןדיילרעּביא ןײלַא זּומ

 ?ןפמעקַאּב קיטײװ יד ףרַאד ןעמ ןזַא ,גָאז ךיא ןעװ ,ןיימ ךיא-| |

 קיטײװ רעד ןיא זיא סָאװ ,סָאד ןפמעקַאּב ןיא טייג ָאד םירָאװ

 םעד טָאטשנָא סָאװ ,סָאד ,קידנרעטייל רעקיצניװ ,קיליײה רעקיצניװ

 .רעד ןּוא ּפַא םיא סע טכַאװש ,ןקרַאטש ןּוא ןּבייהרעד ּוצ טסייג

 עלעדייא ריא ,קיטייוו רעד ןּופ לייט עטייווצ יד רעּבָא ,םיא טקירדיג

 לייט יד ,לגילפ טמּוקַאּב ןּוא טסקַאװ המשנ יד רעכלעוו ןּופ ,לייט

 ..ןזַאלרַאפ טשינ לָאמניק .ךיד ןּוא ריד טימ ןּביילּב ףרַאד

 יד ןטערטראפ טשינ רענײק ריד טעװ דרע רעד ףיוא ַאד

 רעיורט ןעגנערּב ריד טעװ ןּבעל סָאד יצ .עמַאמ עקידנּביל ,עטּוג

 טשינ יז ּוטסעװ לָאמנייק ,דיירפ טימ ןעקנעשַאּב ךיד טעװ סע ּיִצ

 ,טפַאשקנעּב טימ ריא ןגעוו ןטכַארט ןּוא ,ןסעגרַאפ

 טיוט ריא ןעניײװַאּב ןּוא .ןּביל ,ןענַאמרעד יז טזומ ּוד רעּבָא

 "יא טיוט ןייק :ךימ רעה ,רבח ,ָא .ריא רַאפ טסַאּפ סע יװ ױזַא

 ּוצ רעװש זיא סָאד .טשינרָאג טריטסעזקע טוט רעד .ָאד טשינרַאג- |

 ןּוא ןּבעל ןיא ןּבעל סָאד ,יֹוזַא סע ןיא ךָאד רעּבָא ,ןייטשרַאפ-

 ףיא עמַאמ ַא טַאהעג ּוטסָאה ןטכענ !גנּולקיװטנַא ןיא ץעזעג ןייז

 ,למיה ןיא -- ךאלמ ַא ּוטסָאה טנייה ןּוא ,דרע רעד

  סָאד רעּביא טסקַאװ ,קילייה זיא סָאװ ,טּוג זיא סָאװ ץלַא

 ןּופ עּביל יד ךיוא טרעהעג םעד ּוצ ,רעכעה טייג ,ןּבעל עשידרעז

 ,לָאמַא זיא סע ןעװ יװ ,רעמ ביל דניצַא ךיד טָאה יז ,ןעמַאמ ןייד

 רָאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ רע;רפ יװ רעמ ךָאנ דניצַא טסיּב ּוד ןּוא

 טדנעװעג זיא םישעמ ענייד ןּופ ,ריד ןּופ ,םישעמ ענייד רַאפ ריא

 ,ןּבעל םעיינ ,ןרעכעה א ןיא יז ןעז ןּוא יז ןפערט רעדיװ סָאד
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 ,ריא ּוצ קנֹוטכַא ןּוא עּביל סיוא ,דניצַא רעּבירעד וטספרַאר

 טימ המשג יא ןעיירפרעד ןּוא רעסעּב ןוא רעסעּב לָאמַא סָאװ ןייז

 סָאװ ,טַאט ןױדעי רַאפ ןַא טנייה ןופ טספרַאד ּוד .םישעמ עטּוג ענייד

 טגָאעג םעד ףיא טלַאװ סָאװ :ןיילַא ךיז ןגערפ ,ןּוט טסייג ּוד

 ?עמַאמ ןיימ

 ןײגקעװַא ןטימ ריא ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,גנורעדנע יד

 ןטּוג ַא ,ךאלמ ַא ריד רַאפ ןפַאשַאּב טָאה -- ןכעל ןשידרע ןופ

 .רָאג טסוט ּוד סָאװ ,ץלַא ןעױרטרַאֿפ טספױאד וד ןכלעו ,רעטיה

 ןיא גנולפייווצרַאפ יד רֹכֹוב "יז ןּוא ,סּוג ןוא קרַאטש יז

 עלַא רעּביא טכַאמ .ַאזַא טָאה סָאװ ,גנולפייווצרַאפ יד ,קיטיײװ ןייד

 סָאװ ,ןקיטייװ עסיורג ןּופ טייקיור יד בָאה ;ןשטנעמ עכעלטינשכרוד

 .ז ליװ סָאד .רעצרעה עסיורג ךרוד קידנגייװשליטש ןגָארטעג ןרעוו

 | :טגָאזעג םּורַא עליו ַא ןיא ןּוא ,טקידנעעג טָאה רע

 ? טסײטשרַאֿפ ,יז ליוװ סָאד ! קוּור ןּוא קרַאטש יז ,ןַארַאג ---

 ףע זַא ,ןכיצ סלַא ,ּפָאק ןטימ ןוטעג לקָאש ַא ןָארַאג טָאה

 ןופ ןלַאפ ּוצ לענש ןּביױהעגנָא ןנָאה ןרערט עטיורג ןּוא ,טייטשראפ

 .קנַאּב רעד ףיוא ,טפעה ןפיוא ,טנעה יד ףיוא ןגיוא ענייז

 8 8 65 6 8 צ 6 6 6 : 6 2 4

 .לגנִיי עשידלעה סָאד

 ףעזדנּוא טימ ןעמּוקעגנָא רימ ןענייז רעגייז ַא ףלעווצ טקנופ

 םעד לַאדעמ ַא ןּבעג טפרַאדעג טָאה ןעמ ּוװ ,זױהטַאר םּוצ רערעל

 ןרעװ ןעקנירטרעד ןּופ רבח ןייז טעװעטַארעגּפָא טָאה רעכלעװ ,לגניי

 .ָאּפ ךייט ןיא
 עסיורג ַא טרעטַאלּפעג טָאה עסַארעט רעטשרעדָאפ רעד ףיוא

 ןיא ןײװײװצ ּוצ ןעגנַאגעגננײרַא ןענייז רימ ,ןָאפ עקידנרילַאקייר"
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 . ,ןשטנעמ ךס ַא רעיײז טקַאּפעג ןיוש ךיז ןּבָאה טרָאד ,ףיוה
 ןפיוא ,ןַאװיד ןטױר ַא טימ טקעדַאּב ,שיט ַא ףיט רעד ןיא

 רעה ןרַאפ ןלעטָאפ עטדליגעג הרּוש ַא שיט ןרַאפ ןּוא ,ןריּפַאּפ שיט
 לֵאװרַאפ רעד ןּופ ןרָאציײװש יד .רענעמטַאר ןרעה יד ןּוא קידניס
 סָאד טלגנירעגמּורַא ןּבָאה ,ןזיוה עסייוו ןּוא ןרידנּומ עיולּב ןיא גנוט
 ןענייז ףיוה ןּופ טייֵז רעטכער רעד ןיא .גנּונדרָא יד קידנסיה ,טרָא
 ףיוא ןלַאדעמ ענייז טימ רעדעי ,ןטסידרַאװג עקיטרַא יד ןענַאטשעג
 .ייווצ רעד ןּופ ; ךַאװ עטנכייצעגסיוא יד יז ןּבעל ןּוא ,טסּורּב רעד
 ַא ןּוא ,ןרידנומ עּנדַארַאּפ ערעייז ןיא רעשעלרעייפ יד טייז רעט
 ; ןקוק ןעמּוקעג ןענייז עכלעוו ,רענלעז עקידנעייטש-יירפ ךס ַא ,ךס
 ,ןטסירעליטרַא ,ןרעלַאסרעּב ,ןטסירעלַאװַאק

 ,עטמַאַאּב עכעלטע ,רעטעּברַא ,ןעמַאד ,ןרעה :םּורַא ןּוא
 ,לסקַא יד רעּביא ןטייווצ םעד רענייא ןקוק עלַא ןּוא ,רעדניק ,ןעיורפ

 ןענייז סע ּוװ ,לקניװ םעד ןיא טקַאּפעגנײרַא ךיז ןּבָאה רימ
 ערעייז טימ סעיצקעס-לֹוׁש ערעדנַא ןּופ רעליש ךס ַא ןיוש ןענַאטשעג
 . .רעד ןיוש עלעקּפּוק שּפיה ַא ןענַאטשעג זיא זדנּוא ןּבעל ; רערעל
 ןבָאה עכלעװ ,רָאי ןט.18 ןּוא ןט:10 םעד ןשיװצ ױזַא ,ענעסקַאװ
 ןעוועג זיא סע ןּוא ,ךיוה רעייז ךיז ןשיוצ טדערעג ןּוא טכַאלעג
 -ַאּב ,ךייט םעד םּורַא טנגעג רעד ןּופ ןענייז יז זַא ,ןענעקרעד ּוצ
 ןעמּוקַאּב טפרַאדעג טָאה רעכלעוו ,לגניי םעד ןּופ םירבח ןּוא עטנַאק
 ןעװעג רעטסנעפ עלַא ןענײז ףיױה םעד םּורַא ןּוא .לַאדעמ םעד
 ,בנּוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןּופ עטמַאַאּב יד ןּופ ּפעק טימ טקַאּפרַאפ
 טימ לֹופ ןעוועג ךיוא זיא קעטָאילּביּב-טָאטש רעד ןּופ ןָאקלַאּב רעד ּוליפַא
 םעד ףױא ;ןטעכַאטש יד ּוצ טקַאּפעג ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ
 ךיז טניפעג רעכלעװ ,םעד ףיױא ,רעדיוו ןָאקלַאּב ןקידרעּבינגעק
 סנירעליש טּפּוטשעג ךיז ןּבָאה ,גנַאגנײרַא ןּופ רעיוט םעד רעּביא
 ערעייז ןיא טייל-רעטילימ ןּופ רעטכעט ןּוא ןלּוש-סקלָאפ יד ןופ
 ,ןרעיילש עיולּב ענייש
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 ןּבָאה עלַא ,רעטַאעט ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה ףיוה רעצנַאג רעד

 קילּב ַא לָאמ עלַא ןפרָאװעג ןּוא ,ךעליירפ ךיז ןשיווצ טסעומשענ

 ןיא .ןזיװַאּב טשינ רענייק ךָאנ ךיז טָאה סע יצ ,שיט ןטיור םּוּצ

 ּוצ ליטש ןּביױהעגנָא רעטסעקרַא רעד טָאה רָאדירָאק ןּופ ףיט רעד

 רעלעה א טימ ןסָאגַאב ןענַאטשעג ןענייז ןרעיומ עכיוה יד ,ןליּפש

 ,ןייש רעייז ןעוועג זיא סע ,ןוז

 ,ףױה ןפיוא .ןשטַאֿפ ּוצ ןּבױהעגנָא עלַא ןּבָאה קנילצולּפ

 ןּביוהעגפיוא ךימ בגָאה ךיא ,רעטסנעפ יד ןיא ,ןענָאקלַאּב יד ףיוא

 רעכלעװ ןֹומה רעד ,ןעז סעפע לָאז ךיא ,לגעג ץיּפש יד ףיוא

 ןּוא ,ןּוטעג ריר ַא ךיז טָאה ,שיט ןטיור םעד רַאפ טקַאּפעג ךיז טָאה

 טימ ןױשרעּפסנַאמ ַא סעּפע סױרַאּפ ןטערטעגסיורַא ןּבָאה םיא ןופ

 ַא טנַאה רעד ַאּב ןטלַאהעג טָאה ןיױשרעּפסנַאמ רעד .יורפ ַא סעּפע

 טעװעטַארעגּפָא טָאה רעכלעװ ,לגניי סָאד ןעוװעג זיא סָאד ,לגנוי

 ףעד ןעװעג זיא סָאד ,רעדיװ ןױשרעּפסנַאמ רעד ,עגעלַאק ןייז

 רעטּומ יד ,ןּוטעגנָא קידבוט םֹוי ,רערעיומ ַא ,לגנוי םעד ןופ רעטָאֿפ

 טימ ,עניילק ַא ,עקירעדינ ַא ,יורפ יד ןעװעג זיא לגניי םעד ןופ

 סנידנַאלּב א ךיוא ,לגנָיי סָאד ,דיילק ןצױאוװש ַא ןיא ,רָאה עלעה

 ןּוא ,עלעקרַאנערַאמ ץרַאװש ַא ןיא ןוטעגנָא ןעוועג זיא ,סגיילק ַא ןּוא

 םעד ףיוא קידנקּוק ,"רד עלא יודא ןבילבעג ןייטש ןעגייז יז

 .-ַָאלּפא םרוטש ןקיזָאד םעד ןּופ עטּבױטרַאֿפ ,ןשטגעמ םלֹוע ןסיורג

 ךיז יזַא "װ ןּוא ןּוט ּוצ ךיז טימ סָאװ קידנסיװ טשינ ,ןטנעמסיד

 ,שיט םּוּצ טריפעגוצ טכײל ייז טָאה רעצייוש רעד ,ןריר ּוצ

 ,סטכעד

 ןּנָאה םעדכָאנ ,ןּבילּבעג ליטש עלייוו ַא ףיוא ויא םּורַא ץלַא

 טקיקעג טָאה לגניי סָאד ,ןטנעמסידָאלּפַא ןּוטעג רע גוד ַא רעדיוו

 פאק ןלעה םעד קידנסייררַאפ ,םעדכַאנ ,רעטסנעפ יד ףיוא ךיז םּורַא

 ןּופ רעטכעט ןענַאטשעג ןענייז סע רעכלעוו ןיא ,עשזַאל רעד ףיוא

 ,טגַאה רעד ןיא שּולעּפַאק םעד ןּוטעג יירד .ַא טָאה רע ,טייל-רעטילימ
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 .נג טשינ ןילַא טלָאװ רע יװ ,ענימ  ַאזַא ם'נּפ ןפיוא טַאהעג ןוא;

 רע ּוװ ןוא ,רעהַא ָאד ךיז טמענ רע ןענַאװ ןּופ ןייטשרַאפ טנעקי

 רעטױר רָאנ ,ןיטערָאק ּוצ ךעלנע לסיּב ַא ןעוװעג זיא רע ,ךיז טניפעג

 יּפָארַא ןגיוא יד ןטלַאהעג ןּבָאה רעטּומ ןּוא רעטָאפ ןייז ,םינּפ ןפיוא

 .שיט םּוא טזָאלעג2

 םּורַא טנגעג רעד ןּופ טייל:הרבח עניילק עלַא ןּבָאה לייוורעד

 םעד ףיוא טקּוקעג ,זדנּוא ןּבעל ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ָאּפ ךייט םעד'

 ײו לָאז רע ,סנכייצ םיא קידנכַאמ ןּוא ,םיא ּוצ ןעקנוװעג = ,לגנלי'

 יב -- ..!ָאניּפ ...ןיפ ...ןיּפ :ןפּורעג ליטש ייז ןּבָאה ,ןעזרעד

 , . ,טרעהרעד טָאה רע

 ןּוא .,ןּוטעג קילּב ַא ,יײז ּוצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא רע טָאה
 ,לשולעּפַאק ןטימ ןּפיל יד ןיז קידנלעטשרַאפ ,רעטכעלעגזייז ןטלַאהַאצ!

 רעדעי ,ןײטש ןּבילּבעג ןרַאציײװש יד ןענייז לייוװרעד ןאא

 ץידניס רעד ןעמּוקעגנָא זיא סע ,ןגיוצעגסיוא ךיילג טרָא ןייז ףיוא
 ןּבילּבעג זיא ,דנאּב רעטיירּב רעקידנרילָאקײרד ַא טימ ,יורג ןצנַאגניא;

 קידניס ןרעטניה לסיּבַא ןטייז עדייּב ןּופ ןרעה יד ,שיט םַאּב ןייטש'

 טָאה קידניס רעד ,ןליּפש ּוצ טרעהעגפיוא טָאה רעטסעקרָא רעד

 ,ליטש ןרָאװעג זיא סע ,ןכייצ ַא טכַאמעג2

 .ןדער ּוצ ןּביוהעגנָא רע טָאה

 רעּבָא ,טּוג טרעהרעד טשינ ךיא ּבָאה רעטרעװ עטשרע יד
 ,לגניי םעד ןּופ טַאט םעד טלייצרעד רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ּבָאה ךיא:

 -עגּפָא ןייר ןּוא טקרַאטשעג עמיטש ןייז ךיז טָאה םעדכָאנ

 ךעלטייד טרעהעג טָאה ןעמ זַא ,ױזַא ,ףיוה ןצנַאג ןרעּביא ןעגנולקי

 : ; טרָאװ סעדעד'

 רעכלעװ ,עגעלָאק ןייז גערּב ןּופ ןעזרעד טָאה רע ןעו ..,

 המיא רעד טימ ןיוש ןעמּונעגמּורַא ,סעילַאװכ יד טימ טפמעקעג טָאהי
 טשיג ןּוא ,ןּוטנָא סָאד ךיז ןּופ ןסירעגּפָארַא רע טָאה ,טיוט ןופ;
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 ,ןעװעטַאר םיא ןפָאלעג ,עגר ןייא ןייק קידנעלפייװצ

 ײעגכָאנ ןעמ טָאה -- !ןרעװ ןעקנירטרעד ןײלַא טסעװ --

 םיא טָאװ ןעמ ,טרעפטנעעג טשינ טָאה רע -- ,גערּב ןּופ ןגירש

 :םיא טָאה ןעמ ;ןסירעגסיא ךיז טָאה רע -- ןטלַאהרַאפ טלָאװעג

 .רעסַאװ ןיא ןעוועג ןיוש זיא רע -- ןעמָאנ םַאּב ןפּורעג

 ןרעסַאװ ענייז ןבירטעג ,ןעמונעגּוצ טַאהעג טָאה ךייט רעד

 טימ ןקַארשעג ןּבָאה סעילַאװכ עטזיורבעגפיוא ענייז ,שיורעג טימב

 .שטנבעמ םענעסקַאװרעד ןדעי וליפַא רַאפעג רעטסכעלקערש רעד

 ףעד טימ טיוט םעד ןגעֶקַא ןפרָאװעג ךיז טָאה ,ןגעווטסעדנופ ,רע ןוא

 .ץרַאה ןסיורג ןייז ןּוא לרעּפרעק םעניילק .ןייז ןּופ טכַאמ רעצנַאג

 ײֵאו ןרעטנּוא ןעװעג ןיוש ןיא רעכלעוו ,ןקידנעקנירט םעד טּפַאכעג

 .קידנפמעק ,רַאה יד ַאֹּב ןכעלקילגמוא םעד טּפעלשעגסױרַא ןּוא ,רעס

 "ןטייז טלַא ןופ קידתוירזכַא ןּבָאה עכלעוו ,סעילַאװכ יד טימ ןסיבראפ

 ךיז טָאה רעכלעו ,ןטעװעטַארעג םעד טימ ןּוא ,םיא ןָא טּפַאלקעג

 רע זיא ַאד .ןעגנוגעװַאּב עגייז טעװעמַאהעג ןּוא םיא ןָא טּפַאכעגנָא

  טימ ףיז רע טָאה רעדיוו ַאד ,רעסַאװ ןרעטנוא ןרָאװעג ןדנווושראפ

 -רעּביוא רעד ףיוא ןגירקעגסיורא גנוגנערטשנַא רעטלפייווצרַאפ ַא

 רעד ןיא המשג ןייז ןּופ ןערּב ןצנַאג םעד טימ ןוטעגנײרַא ,ךַאלפ

 יקאורעד ַא יװ רָאנ ,לגנַיי ןייק יװ טשינ ,ךאז ןייז ןּופ גנוריפסיוא

 ,ןבעל ןּוא טוט ףיוא טפמעק רעכלעוו ,רעטָאפ ַא יװ - ךַאמ רענעס

 ןייז ןּוא ןבעל ץנַאג ןייז זיא סָאװ ,דניק ןייז ןעװעטַאר ּוצ ײדּכ

 ,גנונפָאה עקיצנייא

 -עדייא עקיזָאד יד זַא ,טּביױלרעד טשינ טָאה טָאג -- ךעלדנע

 טָאה רעמיװש רעניילק רעד .,טסיזמּוא ןייז לָאז טייקשידלעה על

 ןּבעגעגּפָא םיא ןּוא ןּברק םעניילק ןייז ךייט םעד ַאּב ןסירעגסױרַא

 יֿנַא טימ ןעמַאזוצ ,גערּב ןפיוא ,טרָאד ןיוש קידנעװעטַאר ,דרע רעד

 "ףיז רע טָאה םעדכָאנ ,םענעקנירטרעד םעניילק םעד ןשטנעמ ערעד

 א
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 רעטכערג רעד טימ טלייצרעד ןּוא ,קִיּור ,ןילַא .םייהַא טרעקעגמּוא:
 ,ןרעטלע ענייז שינעעשעג עצנַאג יד טײקכַאפנייא

 ַא ןופ טייקשידלעה יד זיא ךיוה ןּוא ןיש !ןרעה עניימ

 ךָאנ טסייװ סעכלעוו ,דניק ַא ןיא רעֶּבָא !שטנעמ םענעסקַאװרעד/
 .רעּפ םּוש ןַײק טשינ ךָאנ טָאה סעכלעוו ,סעיציּבמַא ןייק ןֹּופ טשינ;
 ױזַא ףיוא ןּבָאה זּומ סעכלעוו ,דניק ַא ןיא ; ןסערעטניא עכעלנעז !
 א ןיא ; תֹוחֹוּכ ענייז רעכַאװש ןענייז סע לפיוו ףיוא ,טּומ רעמ ליפ
 זיא סעכלעוו ןּוא ,טשינרָאג ךָאנ ןעגנַאלרַאפ רימ ןכלעוו . ןּופ ,דניק'
 :עג רַאפ ןיוש ןטלַאה רימ סעכלעוו ,טעטכילפרַאפ טשינרָאג ּוצ ךָאנ-
 יד ןצַאשּפָא ןעק ןּוא רָאנ טײטשרַאֿפ סע ּביוא ,לדייא ןּוא טּוג גוג:
 .לעה יד זיא דניק ַאזַא ןיא --- ,ערעדנַא ןּופ טײקיליװרעּפּפָא יד
 ,סכעלטעג סעּפע טייקשיד/

 טשינ ליװ ךיא !ןרעה עניימ ,ןגָאז טשינרָאג ךיא לעװ רעמ

 ןּוא עלעדיַײא ,עסיורג עקיזָאד יד רעטרעװ ןייק טימ ןקירעדינרעד"

 ןקיזָאד םעד ךיז רַאפ ריא טָאה טָא ,טייקשידלעה עכַאפנייא ױזַא
 ! דניק עקילייה עקיזָאד סָאד ,רעטער ןשידלעה/

 ! רעדורּב ַא יװ ,םיא טסירגַאּב ! ןטַאדלַאס

 !ןּוז ַא סרעייא יװ ,םיא טשטנעּב ,סרעטומ

 ערעייא ןיא ןייא טצירק ,ןעמָאנ ןייז ךיז טנרעל ! רעדניק
 ,לָאמניק ןיוש יז טלָאז ריא זַא ,םינּפ ןייז ןּופ ןסיר יד רעצרעה?
 | ,ןסעגרַאּפ טשינ לָאמנייק

 !לגנִיי ,רעהַא םּוק --

 םעד ריד ךיא ּביג עילַאטיא ןּופ גינעק ןּופ ןעמָאנ ןיא --
 ! טייקשידלעה רעליװיצ ראפ לַא'זעמי

 לסיירט ַא טָאה ןעיירשעגסיוא ןּוכ םרּוטש רעכעלקערש ַא

 .סָאכע טנזיױט טימ ייז ןָא ךיז קידנגָאלשּפָא ,ןרעיומ .יד ןוטעג
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 !םיא ןּוא שיט ןּופ לַאדעמ םעד ןעמונעג טָאה קידניס רעד

 -םיא רע טָאה םעדכָאנ ,טסורּב רעד ףיוא לגניי םעד טעיליּפשעגּוצ

 ,טשּוקעג קיצרַאה ןּוא ןעמונעגמורַא

 "טימ ןגיוא יד טלעטשרַאפ ךיז טָאה לגנַיי םעד ןּופ רעטומ יד

 .צֿפֲאָק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןענַאטשעג זיא רעטָאּפ רעד ,טנַאה רעד

 .םעד ןּוא ,טנַאה יד טקירדעג עדייּב ייז טָאה קידניס רעד

 ;ןעוועג זיא רעכלעוו ,לַאדעמ ןקיזָאד םעד ןגעװ טערקעד ןכעלגינעק

 ףעד ןבעגעגרעביא רע טָאה ,עלעדנעּב ןייש ַא טימ ןדנּוּבעגמּורַא

 ;ףּוא לגני םּוצ טדנעװעג לָאמַאכָאנ ךיז רע טָאה םעדכַאנ ,רעטּומ

 : טגָאזעג

 יײַאּפ רעכלעוו ,גָאט ןקיטנייה םעד ןּופ קנעדנָא רעד לָאז --

 !טימ דגַאל ןייד ןּופ רעגריב יד ןּופ טרַאװנגעק רעד ןיא ךיד טקעד

 .רַאפ ןּוא רעטַאפ ןייד רַאפ קילג ןּופ גָאט ַא זיא ןּוא ,ּביול ןּוא ערע

 ,ןייד ןריּפ ךיד גָאט ןקיזָאד םעד ןּופ קנעדנָא רעד לָאז ,רעטּומ ןייד

 ! םּור ןּוא טייקכעלרע ןופ געװ ןפיוא ןּבעל ץנַאג

 | דלעה רעניילק ,טנּוזעג יז

 .,טליּפשעגפיוא טָאה קיזּומ יד ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא קידניס רעד

 .רעטניה ןּופ ןעװ ,טקידנעעג ןיוש ןייז ּוצ ןעזעגסיוא טָאה ץלַא ןּוא

 .,טלַא רָאי ַא ןופ עלעגניי ַא ןזיװַאּב ךיז טָאה ןרעיּפמָאּפ גנולײטּפָא ןַא

 .ײעגּפָא דלַאּב ןּוא ןּוטעג ּפּוטש ַא טָאה יורפ ַא ןכלעוו ,רשפא ןייג יצ

 .ןּוטעג ףרַאװ ַא ךיז טָאה עלעגנַיי עקיזָאד סָאד ןּוא ,קירוצ ןטערטעג

 :טמערָא ענייז ןיא םיא ןלַאפעגנײרַא ןּוא ןטרירָאקעד םעד ּוצ

 7 טימ ןוטעג לסיירט ַא טָאה ןטנעמסידַאלּפָא רענוד רעײנ ַא

 ,םּורַא טנעוו

 יג רעד יװַא טקנַאד סָאד זַא ,ןענַאטשראפ דלַאּב ןּבָאה עלַא

 .,טודלַאהעגּנָא ,טשּוקעגנָא ךיז ןּבָאה יז ,רעטער ןייז רעטעוועטאר

 "לַאדעמ םעד טימ לגנִיי סָאד עמּונעגנַא רערענעלק רעד טָאה םעדכָאנ
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 רעד יז ךָאנ ןּוא ,סױרַאּפ עדייּב יז ןּבָאה ױזַא ןּוא ,טנַאה רעד ַאּב

 קידנכַאמ ,גנַאגסױרַא .םּוצ טיירדעגסיוא ,ךיז רעטּומ יד ןּוא רעטָאפ

 ילָאס ,ןעיורפ ,רעדניק + ,ןטסידרַאװג ,ךַאװ רעד ןשיװצ געוו ַא ךיז

 ןיא יײז רַאפ ןטערטענּפָא ןּבָאה עכלעו ,ןעמַאד ןּוא ןרעה ,ןטַאד

 םעד רעּביא רענייא ךיז קידנרַאּפש ןּוא ךיז קידנּפוטש ,ןטייז עדייּב

 סָאװ ,יד ,לַאדעמ ןטימ לגנִיי סָאד ןעז ןענעק ּוצ רָאנ יּבַא ,ןטייווצ

 רע ןעװ .טנעה יד טקירדעג םיא ןּבַאה ןטסטנָאנ םּוצ ןעוועג ןענייז

 עלַא ןּבָאה ןעלֹוש יד ןּופ רעליש יד רַאפ ןעגנַאגעגײּברַאפ זיא

 ָאּפ םּורַא טנגעג רעד ןּופ יד רָאנ ,טפּול רעד ןיא טכַאפעג ןעלטיה

 "עג םיא ןּבָאה ייז ,ןּוט ּוצ סָאװ טסּוװעג טשינ ןײלַא ןיוש ןּבָאה

 קידנעיירש ,סמערָא יד ַאּב טּפַאכעגנָא ,עקטרּוק רעד ַאב טּפעלש

 :םיעגּושמ יװ

 ! ןיּפ רעזדנּוא ,ָאװַארּב ! ןיּפ ,ָאװַארּב ..,! ןיּפ --

 רַאפ זיא רע ןעװ ,טנָאנ רעד ןּופ ןעזעג ךיוא םיא ּבָאה ךיא

 טָאה ןעמ ,טמַאלּפרַאפ ןעוועג םיא ַאּב זיא םינּפ סָאד ,ןעגנַאגעגיײּב

 ַא ןעזעג ךיז טָאה לַאדעמ םַאּב .ךעלקילג זיא רע זַא ,טנעקרעד

 .ןירג ןּוא ץרַאװש ,סייוו : עלעגנעטס

 רעטָאּפ רעד .ןעמַאזּוצ טנייװעג ןּוא טכַאלעג טָאה רעטּומ יד

 ייצעג ױזַא םיא טָאה טנַאה יד ןּוא ,סעסנָאװ יד טעלגעג ךיז טָאה

 | .רעּביפ טָאד טַאהעג טלַאװ רע יװ ,טרעט

 ןענייז ,ןענַאקלַאּב יד ןּופ ,רעטסנעפ יד ןּופ ,ךייה רעד ןּופ ןּוא

 -עג ןיוש ןּבָאה יז ןעװ ,ןטנעמסידָאלּפַא ןּוא ןעיירשעגסיוא ןלַאפעג

 ,עשזָאל רעד ןּופ קנילצולּפ זיא ,רעיוט ןרעטנּוא ןײגרעטנּורַא טפרַאד

 ןלַאפענּפָארַא ,טייל-רעטילימ ןּופ רעטכעט יד ןסעזעג ןענייז סע ּױװ

 ּפָאק ןפיוא סעקט ירַאגרַאמ ,סעקלָאיפ ,ןעמּולּב ןּופ ןגער רעתמא ןַא

 יסיוא יז ןּוא ,רעטּומ רעד ןּופ ,רעטָאפ ןּופ ּפעק יד ףיוא ,לגנלי ןּומ

 ,סיפ יד רעטנּוא ןַאװיד ַא יװ טײרּפשעג
8 
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 רעד טגנַאלרעד ,ןּביולקפיוא ייז ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה ךס ַא
 רעיײז טליּפשג קיזּומ יד טָאה ףיט רעד ןיא ןטרָאד ןוא ,רעטומ
 ןטלָאװ ןעמיטש ענרעבליז רעטנזױט יװ טקנופ דיל ךעלרעה ַא
 ַא ןופ שיורעג סָאד יװ ,ךעלעמַאּפ ךיז קידנרעטײװרעד ,ןעגניזעג
 ,ךייט ןסיורג



 .יאמ





 ('רעדניק עשיטיכַאר

 ,ןט5 םעד ,קיטיירפ

 םעפע ןיִּב ךיא םירָאװ ,גָאט ןעיירפ א טַאהעג ךיא ּבָאה טנייה
 טימ ןעמּונעגטימ עמַאמ יד ךימ טָאה ,ןעועג טנוזעג טשינ לסיּב ַא
 טלָאװעג טָאה יז ּוװ ,רעדניק עשיטיכַאר ןּופ טלַאטשנַא רעד ןיא ךיז
 -רעד טשינ רימ טָאה יז רָאנ ,לרעטכעט סטסניד רעזדנּוא ןּבעגנײרַא
 ,ןײרַא עלּוש רעייז ןיא טרָאד ןײגּוצנײרַא טּבױל

 א א

 ִצ

 ּבָאה ךיא סָאװרַאפ ,קירנעה ,ןענַאטשרַאפ טשינ ּוטסָאה יצ ,,.
 יז לָאז ךיא ,ּוטסעז ,ראפרעד ? ןײגּוצנײרַא טּבױלרעד טשינ ריד
 ,רעדניק עכעלקילגמּוא עקיזָאד יד ,ןגיוא יד רַאּפ ןלעטשנגעקַא טשינ
 רעייז ןכיירטשּוצרעטנּוא ידּכ יװ סעּפע ,עלּוש ןיא ךָאנ ּוצרעד ןּוא
 ױזַא ןּבָאה יז םירָאװ ,לגניי קרַאטש ןּוא טנוזעג ןייק ,טײהקנַארק
 רַאפ סָאװ ,ןכיילגרַאפ עכלעזַא רַאפ ןטייקכעלגעמ ליפּוצ ןיוש ךיוא
 "רעד ןּופ לָאצ עסיורג ַאזַא ,זיא סָאד ךַאז עקיטעמּוא ,עקיטעמוא ןַא
 !רעדניק עטקידײלַאּב רּוטַאנ

 .קיצכעז .ןײרַא טרָאד יג ךיא ןעװ ,רימ ךיז טליװ ןענייוו
 .עטקינײּפעגסױא עמירָא .ךעלדיימ ןּוא ךעלגניי ,ןעװעג יז ןעניז
 ..מרָאפ ,עקנעכַאװש ,עטיירדעגסיוא ,ךעלעטנעה עקנַארק !ךעלעדנייּב
 -טלַאטשעג ,עטלּפירקרַאפ ,ךעלרעּפרעק עמירָא .ךעּבענ ךעלעסיפ עזָאל

 ,קנערק רעשילגנע רעד ףיוא קנַארק ןענייז סָאװ ,רעדניק (*

 יד



 לופ ןענייז סָאװ ,ןקילּב ,ערַאּבקנַאד רעמינפ ןעזעג בָאה ךיא .עזָאל
 -עדיימ ַא ןּופ למינּפ ַא סעּפע דעדיוו ָאד ,ליפעג ןּוא ץנעגילעטניא טימ
 זיא טָאװ ,עּבמָאג רעקיציפש ַא ןּוא זָאנ רענעגיוצעגסיוא ןַא טימ ,על
 לכיימש ַא ךָאד טָאה ןּוא ,רעטלַא ןַא ןופ םינּפ ןפיוא ךעלנע רעכיג

 ,טייקסיז רעשילמיה לּוׁש

 זיא סע ןּוא ,ןייש ץנאג טנרָאפ ןענייז רעדניק יד ןּופ לייט
 רעּבָא ,טײקטלּפירקרַאפ םּוש ןייק ייז ףיוא ןענעקרעד ּוצ טשינ

 יּוצ ץרַאה סָאד ךיז טקירד ,ןעיירדסיוא סעכלעזַא רָאנ ךיז לָאז
 ןּוז רָאטקַאד רעד עקַאט ןעװעג דָארג זיא סע ,קידנקוק ןעמַאז
 ,קנַאּב ַא ףױא טלעטשעגפירַא יז טָאה רע ,טכַארטַאּב יז טָאה
 .עגנָא ערעייז ףיוא ןּפַאלק ּוצ ידּכ ,ךעלעדיילק ערעייז ןּביױהעגפיוא
 ןוא ; רעסעלש-דילג ענערָאװעג-ּבָארג ערעייז ףיוא ,ךעלכייּב ענעזָאלּב
 יעג ןיוש ןענייז יז ;טמעשעג טשינרָאג ךיז ןּבָאה ,עמירָא יד ,ייז
 עלַא ןיא ןעיירד ,ןטכַארטאּב ,ןּוטסױא ױזַא ייז לָאז ןעמ ,םעד ּוצ טניווװ
 ןיוש זיא סָאד זַא ,ןּוט טכארט ַא רָאנ לָאז ןעמ ןעװ ןּוא ,ןטייז
 ןדיל סָאד זַא ,טײהקנַארק רעייז ןיא גנורעסעּב ןּופ דָאירעּפ רעד
 .טשינרָאג יֹוזַא ןיוש ייז

 ןטילעגנָא ךיז ןּבָאה ייז לפיװ ,ןענעכערַאּב טעװ רעװ רעּבָא
 ןזײװַאּב ןּבױהעגנָא ייז ַאֹב ךיז טָאה סע טניז ,ןָא טייצ רעד ןופ
 ,םעד טל ,גָאט ּוצ גָאט ןּופ ךיז ןּבָאה ײז ןעװ ,טײהקנַארק יד
 .יצניוו ץלַא טליפעג ,טײהקנַארק רעייז טלקיװטנַא ךיז טָאה סע יװ
 ףיא ןרעװ ּוצ טזָאלרַאפ ןּבײהעגנָא ןּבָאה יז ןעװ ,טּבילעג רעק
 טכעלש ,ףיה רעדָא ּבּוטש לקניװ ַא ןיא ץעגרע ןהעש עצנַאג
 םישדח עצנַאג ףיוא רעדָא ,טכַאלעגסױא לָאמנייא טשינ ,טרעגרעד
 עשידעּפָאטרָא רעדָא ןשזַאדנַאּב עכלעזַא סעּפע טימ טקינײּפעג
 ַא ,דניצַא ןּוא !ןפלָאהעג טשינרָאג יז ןּבָאה עכלעװ ,ןטַאראּפַא
 ,קיטסַאנמיג ,:נורענרעד רעטּוג ,ןעגנוימאּב עטנכייצעגסיוא יד קנַאד
 -עג טָאה ןירערעל יד .רעסעּב ליפ יז ןּופ ךס ַא שטָאכ ךיז ןליפ
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 ךעװעג זיא סע ,ןעגנּוּביא עשיטסַאנמיג עכעלטע ייז טימ טכַאמ

 ןגיוצעגסיוא ןּבָאה ךעּבענ עקנעמירָא עקיזָאד יד יװ ,ןקּוק ּוצ רעוװש

 ,,ךעלטערּב ןיא עטיישזַאדנַאּבע גנייא יד ,סיפ ערעייז קנעּב יד רעטנּוא

 :עכלעוו ,סיפ עניילק עטַאװעקעילאק ,עזָאלטלַאטשעג ,עטמורקעגסיוא

 ףיט ןקעדַאּב תונמחר ןּופ ןשּוק טימ טסּולגעג ךיז טלָאװ סע

 ןענייז ,קנַאּב רעד ןּונ ןּבייהפיוא טנעקעג טשינ 'ךיז ןּבָאה רעדניק

 ףטעלגעג ןּוא לסקַא ןפיוא טגײלרַאפ ךעלּפעק יד טימ ןסעזעג ײז

 ןעמּוקעגסיוא יײז ןיא סע ןעװ ,רעדיװ ערעדנַא ,סעילּוק ערעייז

 ןַא ,ױזַא ,םעטָא טלעפרַאפ טָאה ,סמערָא יד ךיילג ןעיצּוצסױא

 ..ביימש רעּבָא ,עכיילּב קנַאּב רעד ףיוא ןלַאפעגּפָארַא קירּוצ ןענייז יז

 ,גנּוגנערטשנָא ערעװש רעייז ןטלַאהַאּב ּוצ םּורַא ױזַא ידּכ ,קידנעל

 ךּוא ,טנוזעג סָאד ןצַאשּפָא טנעק ריא קיניײװ יװ ,קירנעה ,ךַא

 !טנּוזעג ןייז סָאד סיוא ךייא טעז סע ןיילק יו

 ןּוא עקרַאטש יד ןגעװ ןוטעג טכַארט ַא ּבָאה ךיא ןעוו זיא

 ,ףמּלרט טימ םּורא ןגָארט סרעטּומ יד עכלעוו ,רעדניק עקידנעַילּב
 עקיזָאד יד טסּולגעג רימ ךיז טָאה ,טייקנייש רעייז טימ ץלָאטש
 רַאפ ,גנולפייווצרַאפ טימ ץרַאה םּוצ ןקירדּוצ ךעלּפעק עמירָא עלַא
 ,טגָאזעג רימ ּבָאה ךיא ןוא !לומ רעטיּב רעייז רַאפ ,לֹרֹוג רעייז
 טלָאװ ,טלעװ רעד ףיוא ןײלַא ענייא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוװ זַא
 ןּבעגעגּפָא טלָאװ ןּוא ןענַאד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא טשינ ןיוש ךיא
 ,יײז ּוצ רעטּומ ַא ןייז ּוצ ,ןטסיײרט ּוצ יז ,ןעניד ּוצ יז ןּבעל ןיימ
 ,ןּבעל ןיימ ןּופ העש רעטצעל רעד זיּב ױזַא

 .-יטש ןעוועג ןענייז סָאד ןּוא ,ןעגנּוזעג לייוװרעד ןּבָאה ייז ןּוא
 תמשנ רעד יא ךיילג ןענייז עכלעוו ,עקיטעמּוא ,עסיז ,עקנעכַאװש ןעמ
 ןעװעג ייז ןענייז ,טּבױלעג ייז טָאה ןירערעל יד ,ןעגנַאגעג ןײרַא
 יז ןּבָאה ,קנעּב יד ןשיוװצ ןעגנַאגעגכרּוד זיא יז ןעו ןּוא ,ךעלקילג
 רעדעי רַאפ רַאּבקנַאד ךעלקערש ןצנייז ייז לייוו ,טנעה יד טשּוקעג ריא
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 ,ךעלדניפכע רעייז ןענייז ןּוא ,סיורא} ײז טזיײװ ןעמ סָאװ ,טייקטטיג

 רימ טָאה -- טּוג ךיז ןענרעל ןּוא ,ןטייקיעפ ךס ַא סױװַא ןזייוו ןּוא

 .טגָאזעג ןירערעל "

 סעּפע טינּפ ריא ףיוא סָאה עכלעוו ,ןירערעל; ענגִיי עּביל יד

 .לעװ ,קילגמוא םעד ןופ ןײשּפָא ךַא יװ ,גרָאז ןופ קורדסיוא ןַא יװ

 : ,טדיירפרעד ןּוא טגעלפ ,טלייה יז סעכ

 -ַאֹּב עכעלשטנעמ עלַא ןשיוצ !לךיימ עקיצרַאה ,ערעייט סָאד

 בעל רעײז ףױא טעּברַא טימ ךיז ןענידרַאפ עכלעוו ,ןשינעפעש

 רעקילייה ןעגידרַאפ סע ךיז לָאז עכלעוו ,ענייא ןייק רשפא ָאטשיג זיא

 | רעקיליװרעפּפָא ןו

 3 9 9 ש 9 4 : 9 4 9 9 : 4 2

 .|ב ר ק ַא

 ןט59 םעד ,קי סניד

 | ןכיילגמעד -- עיוװליס ןּוא ! זיא עמַאמ ןיימ עטוג ַא רַאּפ סָאװ

 !ץױַאה לדייא ןּוא סיורג ַאזַא ךיוא טָאה יז

 ל"ט ןיימ טגװַא ןיא ןטכענ ןבירשעגרעּביא טקנופ ּבָאה ךיא

 ,"ןדנַא יד זיּב ןענינעּפַא יד ןּופ, : גנולייצרעד רעכעלשדוח רעד ןופ

 ,ןבײרשרעּביא םּוצ זדנּוא ןשיװצ טלייטעצ טָאה רערעל רעד עכלעוװ

 יד ףיוא ןעמּוקעגנײרַא ןיא עיווליס ןעוו ,סיורג רעייז זיא יז לייוװ

 ,ליטש רעייז ןּוא קידנלייא רעגניפ ץיּפש

 יה ,טרעהעג בָאה ךיא !ןעמַאמ רעד ֹוצ רימ טימ םּוק --

 םעד ,ןעמַאמ רעד טימ טדערעג ירפרעדניא טנייה טָאה עטַאט רעד

 רע ןוא ,טפעשעג ַא סעּפע טריפעגסיוא טכעלש רעייז ךיז טָאה ןטאט

 ףימ ,טסיײרטעג םיִא טָאה עמַאמ יד ;טרעױרטרַאפ רעייז ןעוועג זי
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 ? טסײטשרַאפ ּוד ,עגַאל רעלעַירטַאמ רערעווש ַא ןיא ךיז ןעניפעג

 ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה עטַאט רעד ,טלעג ןייק טשינ ןיוש ןּבָאה רימ

 ,ןעמוקוצכרּוד זיא סע ּיװ ידּכ ,ןכַאז ךס ַא ןּופ ןגָאזּפָא ןזּומ ךיז טעוװ

 ,ןּברק ַא סעּפע ןעגנערּב ,ןצענערגַאּב ךיז רימ ךיוא ןפרַאד רעּבירעד

 רעד טימ ןדער לעװ ךיא ! טּוג } ןּוט ּוצ סָאד טיירג ּוטסיּב ? תמא טשינ

 ןרע ןייד ףיוא ּוצ רימ גָאז ןּוא רימ טימ רָאנ טלַאה ּוד ןּוא .,ןעמַאמ:

 !ןּוט ּוטסעװ -- ןגָאז לעװ ךיא סָאװ ץלַא זַא ,טרָאװ

 ,טנַאה רעד ַאּב ןעמּונעגנָא ךימ יז טָאה ,סָאד) ידנגָאזּפָא
 ,טיינעג סעּפע טָאה עכלעוו ,ןעמַאמ רעד ּוצ ןעגנַאגעג ןענייז רימ ןּוא

 עפָאס רעד ףיוא טצעזעג ךימ ּבָאה ךיא ,ןעקנַאדעג ןיא ןעקניזראפ

 ,טייז רעטייווצ רעד ןּופ עיווליס ,טייז ןייא ןּופ ןעמַאמ רעד ןּבעל
 | :ןּבױהעגנָא דלַאּב טָאה יז ןּוא

 עדיײּב ,ןעמַאמ רעד טימ ןדער סעּפע ליװ ךיא ! עמַאמ --

 ,ןעמַאמ רעד טימ ןדער סעּפע ןליוו

 טָאה עיווליס ןּוא ,טרעדנוװרַאּפ ןּוטעג קילּב ַא טָאה עמַאמ יד

 | : טגָאזעג

 ;תמא ,טלעג ןייק טשינ טָאה עטַאט רעד --

 סָאד -- ,טלטיורראפ טכייל ךיז עמַאמ יד טָאה --- ? ּוטסגָאז סָאװ ---

 ?טגָאזעג ריד סָאד טָאה רעװ ! סָאד ּוטסיײװ ןענַאװ ןּופ ! תמא טשינ זיא

 .טנעעג ןסָאלשטנַא עיװליס טָאה -- !ןיוש סייוו ךיא --

 סעּפע ןּופ ךיוא ךיז ןטרַאד רימ ! ןרעה עמַאמ יד עשז:לָאז -- .טרעפי

 ַא ןפיוק ּוצ טגָאזעגּוצ רימ טָאה עמַאמ יד !רעייז ןליוװ רימ ,ןגָאזּפָא

 .סעק ַא ןעמּוקַאּב טלָאזעג ךיוא טָאה קירנעה ןּוא ,יַאמ ףֹוס רעכעפי

 ןליו רימ !טשינרָאג רימ ןליװ דניצא רעּבָא ,ןּברַאפ טימ עלעט

 ױזַא ןלעװ רימ ןּוא ,טלעג ןּבעגסיױא ןלָאז ןרעטלע יד זַא ,טשינ

 ?טסייװ עמַאמ יד ,רעמ ךָאנ ,ןדירפּוצ ןייז ךיוא

 עיװליס רָאנ ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה ערעזדנּוא עמַאמ יד

 ;טדערעג רדסּכ ץלַא טָאה
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 ןמז לּכ ןּוא ,ןייז סעװ ױזַא ,ןייז זּומ ױזַא ! עמַאמ .,ןייב -- |
 ךןייק טשיג ,טשיג רימ ןליװ ,טלעג ןייק ןּבָאה טשינ טעװ עטַאט רעד

 ןייז גונעג טעװ סע ,טשינרָאג ,ןכַאז עטּוג םּוש ןייק טשינ ,ןטכורפ

 ןלעװ לָאמטכַאג ןּוא ןסיײּבנַא ףיֹוא ןּוא ,גָאטימ ּוצ ּפּוז זדנּוא רַאֿפ

 רעקינייװ ןבעגסױא ןעמ טעו ןפֹוא ַאזַא ףיוא ,טיורּב רַאנ ןסע רימ

 ֹוציןגָאז רימ ןּוא ,סיוא ליפּוצ ןעמ טיג דניצַא םירָאװ ; ןּבעל ןפיוא

 ,רע"רפ יװ ,ןדירפּוצ ױזַא טקנוּפ ןייז ןלעװ רימ זַא ,ןעמַאמ רעד

 ! קירנעה ,תמא טשינ ! רעמכַאנ ןוא

 ,ֿפָאק ןטימ ןּוטעג לקַאש ַא טייקטסעפ טימ ּבָאה ךיא

 טָאה -- ,ןרירפוצ טסגײאצלַא ןייז קידנעטש ןלעװ רימ ---

 רעד טימ ןפיל יד ןעמַאמ רעד קידנלעטשרַאפ ,טרזחעגרעּביא עיווליס

 ,ןּוטנָא ןּופ ןרָאּפשּפָא סעּפע ןענעק סעװ ןעמ ביֹוא ןוא -- .,טנַאה

 ףעטסערג רעד טימ ןּוט ךיוא סע רימ ןלעװ ,שרעדנא סעּפע ןּופ יצ

 ערעדנַא עַלַא ןפױקרַאפסײױא ףױא ןלעװ רימ ןוא ! טייהניזירפוצ

 ןפלעהוצ לעוװ ןוא ,ּבָאה ךיא סָאװ ,ןּבעגקעװַא ץלַא לעװ ךיא ,תונתמ

 םּוש ןייק ןּבעגקעװַא טשינ ןלעװ רימ ןּוא ,םעלַא ןיא ןעמַאמ רעד

 ףימ ןלעװ ןעמַאמ רעד טימ ףךיא םירָאװ ,סױרַא בּוטש ןּופ טעּברַא

 רָאנ טעו עמַאמ יד סָאװ ,ןּוט ץלַא לעװ ךיא ,גָאט ןצנַאג ַא ןטעּברא

 יסיוא יז טָאה -- !ץלַא ףיוא !ץלַא ףיוא --- טיירג ןיּב ךיא ,ןלעװו

 -- ,ןדלַאה ןפיוא ןעמַאמ רעד טנעה יד קידנפרַאװרַאפ ,ךיוה ןגירשעג

 ףיא ןּוא ןגרָאז ןפרַאד טשינ רָאנ ןלָאז עמַאמ יד ןּוא עטַאט רעד

 ןעוועג ןענייז ייז יװ ,ךעליירפ ,קיור ןענייז ייז זַא ,ןעז רעדיוװ לָאז

 ,רעייז ייז ןּבָאה עכלעװ ,רעדניק ערעייז ןּופ ןדירפוצ ןּוא ,רעירפ

 ןבעל סָאד ןּבעגקעװַא ןטלָאװ ייז זַא ,ּביל ױזַא !ּביל קרַאטש רעייז

 ! ייֵז רַאפ
 ןעמַאמ יד ןעזעג טשינ ,ךיז טכַאד ,ךָאנ ךיא ּבָאה לַאמנייק

 *גייק ;רעטרעװ עקיזָאד יד טרעהעג טָאה יז ןעװ יװ ,ךעלקילג ױזַא

 ,טייקטרירעג ַאזַא טימ ןעיוליס טשוקעג טשינ ךָאנ יז טָאה לָאמ
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 ןדערסױרַא קידנענעק טשינ ןּוא ןעמַאזּוצ קידנכַאל ןּוא קידנענײװ
 ,טרָאװ ןייא ןייק ּוליפַא

 זַא ,ןעיוליס טרעכיזרַאפ ןּוא טקיּורַאּב ךעלדנע ךיז טָאה יז

 תלילח טשינ ךָאג ךיז ןעניפעג רימ זַא ,טשינ ךָאנ זיא טכעלש ױזַא
 ןצנַאג םעד ןּוא ,טקנַאדעג ריא ןּוא ,טײקמירַא רעסיורג ַאזַא ןיא
 ןעטיקעגקירוצ זיא עטַאט רעד ןעװ ןּוא ,ךעליירפ ןעוועג ןיוש גָאט

 יד ּוליפַא טָאה עטאט רעמירָא רעד ןּוא .טלייצרעד םיא יז טַאה
 ,טנפעעג טשינ ןּפיל

 םּוצ טצעזעג ךיז ןּבָאה רימ ןעוו ,גָאטימ ַאּב סנגרַאמּוצ רָאנ

 ישיט ןיימ רעטנוא ; רעיורט יא ,ךיירפ יא טליפרעד ךיא ּבָאה ,שיט

 ןענּופעג טָאה עיווליס ןּוא ,ןּברַאפ טימ עלעטסעק ַא ןגעלעג זיא לכּוט

 ,רעכעפ ַא -- לכוטשיט ריא רעטנוא

9 8 9 .6 9 3 2 3 9 9 3 9 9 9 

 ה 9 ר ש ַא

 ,ןט411 םעד ,קיטשרענָאד

 ןביירשרעּביא סָאד י-פרעדניא טנייה טקידנערַאפ ּבָאה ךיא
 .עג ןּוא "ןדנַא יד זיּב ןענינעּפַא יד ןּופ, :גנולייצרעד לייט ןיימ
 .רערעל רעד עכלעװ ,עּבַאגפיוא יד ןּביירש ּוצ סָאװ ןגעו טכַארט
 ךיא יװ ,טּוב סעּפע ןעמּוקסױרַא לָאז סע זַא ,ןּבעגרַאפ זדנּוא טָאה
 יד ףױא שיורעג ךעלטנייוועגרעסיוא ןַא טרעהרעד קנילצּולּפ בָאה
 .יֹוװ רעזדנוא ןיא ןעמּוקעגנײרַא ןענייז ךָאנרעד דלַאּב ןּוא ,ןגיטש

 ןיימ טגָאזעג ןּוא רעשעלרעייפ יד ןּופ סרעטסײמ-עּפמַאּפ ייווצ גנּונ
 םירָאװ ,סנעמיוק יד ןּוא סנוויוא יד ןכוזרעטנּוא ןזּומ יז זַא ,ןטַאט
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 טָאד ןענַאװ ןּופ טשינ טסייוו ןעמ ןּוא ,זיוה ןיא ןענערּב סעזדַאס יד

 ,טייג רעייפ

 ;טרעפטנעעג טָאה עטַאט רעד

 טָאה ודנוא ַאּב שטָאכ ןּוא -- !רעײז טעּב ךיא ,הּברדַא --

 ןגעוװטסעדנופ ייז ןּבָאה ,רעייפ ןייק טנערּבעג טשינ ץעגרע ןיא ןעמ

 רעיוא סָאד ןגיילוצוצ ןוא ןרעמיצ יד רעּביא ןײגוצמּורַא ןּביוהעגנָא

 ,סנעמיוק יד ןּופ ןטפּול יד ןיא יצ ,ךיז קידנרעהנייא ,טנעװ יד ּוצ

 ,רעייפ ןייק טשינ טעשטוה ,ןקָאטש ערעכעה יד ּוצ ףױרַא ןעייג סָאװ

 עטַאט רעד סָאה ,ןעגנַאגעגמורַא ױזַא ןענייז יז ןעו ןּוא

 : טגָאועג רימ

 :עּבַאגפיוא ןייד רַאפ עמעט ַא ,לגניי ,טסָאה וד ןּוא ,ּונ --

 ריד לעװ ךיא סָאװ ,סָאד ןּבײרשַאּב וװּורּפ ,"רעשעלרעייפ יד,

 | ; ןלייצרעד

 ,קירוצ רָא" ייווצ טימ טעּברַא רעד ַאּב ןעזעג ייז ּבָאה ךיא

 ןיִּב ךיא .רעטַאעט ןּופ קידנעײגסױרַא ,טכַאג ַאּב טעּפש ןיוש

 ןלזרעד ּבָאה ךיא ןעװ ,יַאמָאר, סַאג רעד ּוצ ןעמוקעגּוצ טקנוּפ

 ,ןשטנעמ עקידנפיול ןֹומה ַא ןּוא טייקיטכיל עכעלטנייוװעגמוא ןַא סעּפע

 ןבָאה ךיור סנקלַאװ ןּוא רעייפ ןעגנוצ ,זיוה ַא טנערּבעג טָאה סע

 ןעיורפ ןּוא רענעמ ,ןַאד ןּופ ןּוא רעטסנעפ יד ןופ טצעזעגסױרַא

 :סורַא ,ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ דלַאּב ןּוא ייז ןשיווצ ןויװַאּב ךיז ןּבָאה

 ךיז טָאה רעיוט ןרַאפ ,גנולפייווצרַאפ ןּופ ןעיירשעגסיוא קידנזָאל

 : ןגירשעג ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןֹומה ַא טקַאּפעג

 !ןרעװ טנערּבראפ טייהרעקידעּבעל ןלעװ ייז ! טעװעטאר --

 !רעשעלרעייפ יד ! רעשעלרעייפ יד ! טעװעטַאר

 ריפ .ןגָאװ א רעיוט ןרַאפ ןּבילּבעג ןייטש זיא עגר רעד ןיא

 ןענייז ,זױהטָאר ןיא ןענּופעג דָארג ךיז ןּבָאה עכלעוו ,רעשעלרעייפ

 .ןיוה ןקידנעמַאלּפ םּוצ ןפרָאװעג ךיז ןּוא םיא ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא
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 דליּב ךעלקערש ַא יװ ,טרָאד ןיירַא סָאװ רָאנ םיוק ןעגייז ייז

 זיא יורפ ַא סעּפע ,ןרעדַא יד ןיא טּולּב סָאד טליקרַאפ זדנוא טָאה

 ןטירד ןּופ רעטטנעפ ַא ּוצ ןפָאלעגוצ יירשעג ןכעלשטנעממּוא ןא טימ;

 ךיז קידנפרַאװרעּבירַא ןוא ,עניר רעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ,קַאטש

 -מורא ,טפּול רעד ןיא ןעגנעה ןּבילּבעג יז זיא ,רעטסנעפ ןרעּביא

 עטסנעפ ןּופ היא ךַאנ ןּבָאה עכלעוו ,רעייפ ןּוא ךיור ןּופ ןעמונעג

 ,ןּוטעג ץעז ַא

 עכלעוו ,רעשעלרעייפ יד .ןגירשעג קידהמיא טָאה ןומה רעד |

 =רעּביא יד ךרוד קַאטש ןטייוצ ןפיוא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענייז

 ּוצ טנעװ יד טרָאד ןּביױהעגנָא ןיוש ןּבָאה ,רעניוװנייא ענעקַארשעג

 רעד ןּופ ןּוטעג גָארט א ךיז ןּבָאה ןעמיטע רעטנזיוט ןעוװ ,ןקַאה

 | / :סַאג

 ..!ןטירד ןפיוא !קָאטש ןטירד ןפיוא ! ןטירד ןפיוא --

 יד ,רעיפ םֹוניהְג ץנַאג ַא ,ןטירד ןפיוא ףױרַא ייז ןענייז

 ןלָאדירַאק יד ,ןטיפּוס יד ךרּודַא ןקַאה סעקלעּב עקידנענערּב-

 ,ךיור ןקידנקיטש ַא ןּופ ןּוא ןעמַאלּפ ןּופ טּפַאכעגמּורַא ןעגייז

 זיא ,ןײרַא ןרעמיצ עטכַאמרַאפ יד ןיא ןגירקּוצפױרַא ךיז

 ַא ךיז ייז ןּבָאה .ךַאד ןכרּוד יװ ,געװ רערעדנַא ןייק ןעוועג טשינ-

 רימ ןּבָאה םּורַא עליו ַא ןיא ןּוא ,ףױרַא םעדיוּב ןפיוא ןּוטעג זָאל

 ךיױר ןשיװצ טגנירּפש רעכלעװ ,דש ןצרַאװש ַא יװ סעּפע ןעזרעד

 לע ,לַארּפַאק רעד ןעוװעג זיא סָאד ,טעקלעּב עקידנעמַאלפ יד ןּוא

 ,רעטשרע רעד ןפָאלעגנָא זיא רעב

 רעטכַאמרַאפ רעד ןיא ןגירקניירַא ןענעק ּוצ ךיז ידּכ רעּבָא

 רעייהעגמּוא ןַא ןיגכרּוד טפרַאדעג ןעמ טָאה ,ךאד ןכרּוד גנּוניוז

 לרעטסנעפ-םעדיוּב ןשיװצ ןענּופעג ךיז טָאה סָאװ ,ךַאד לקיטש לָאמש

 רעייפ סָאד לייוו ,ןעוװעג טשינ זיא געוו רערעדנַא ןייק ,ןעמיוק ןּוא

 לקיטש עלָאמש עקיזָאד סָאד ןּוא ץלַא טּפַאכעגמּורא טַאהעג ןיוש טָאה-
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 'דיא ,ךַאד ןּופ טײקידעּפושמ רעד רעּביא טריפעג טָאה סָאװ ,רעצַא

 ףּפַאכנָא ןּױא ,זיא ןּוא יינש טימ טקעדַאּב ןעועג טייצ רענעי וצ

 ,סָאװ ןָא ןעוועג טשינ זיא ,סעּפע ןָא ךיז

 רעד טָאה -- ךעלגעממוא זיא סע ! ןייגכרּוד טשינ טעװ רע

 ,טַאג רעד ףיוא ןגירשעג ןו:ח

 סע עמַאס םעד זיּב שזַא טקּורעגּוצ ךיז טָאה לַארּפַאק רעד

 .יַעֹג ךיז טָאװ רע ןכלעוו ףיוא ,טקניוּפ ַא קידנכיירגרעד ןּוא ,ךַאד ןּופ

 ְִּצ ןּביױהעגנָא לענש קיטלַאװג רע טָאה ,סּופ ןטימ ןרַאּפשנָא טנעק

 יךֵא ןכַאמ ּוצ ךיז ידּכ ,סעניר יד ,סעװקַארק יד ,סעקלעּב יד ןקַאהעצ

 ןעגנָאהעג ךָאנ ץלַא ןיא יורפ יד ןּוא ,ןיירַא קינייוװעגיא גנונפצ

 יא רעּביא טעשטוחעג טָאה רעייפ סָאד ןּוא ,רעטסנעפ ןרעטנּוא

 -ַא ךָאנ ,עליח-ןטיוט ַא ןיא טליהעגנייא יז טָאה ךיור רעד ןּוא ,ּפָאק
 יד רעּבָא ,סאג ןּופ רענייטש יד ףיוא ןלַאפּפָארַא טעװ יז ןּוא עגר

 -עגנַא ףיז טָאה לַארּפַאק רעד ,טכַאמעג ןעועג ןיוש זיא גנונפע

 "רעד ,ןירַא קינײװעגיא טזָאלעגפָארַא ךיז ןוא קָאה ַא 'ָא ןטלַאה

 .,םיא ךָאנ טזָאלעגּפָארַא ךיז ןּוא ןפָאלעגנָא ערעדנַא יד ךיוא ןענייז לייוו

 -עגמוא ְןַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא טנעמָאמ ןּבלעז םעד ןיא

 .יבראּפשנַא ,ןריפוצ טגנערּבעג טָאה ןעמ עכלעוו ,רעטייל עסיורג רעייה

 -ַאלּפ יד טצעזעג ןּבָאה סע עכלעו ןּופ ,רעטסנעפ יד רעטנּוצ יז קיד

 .שלַא ןעירשעגסיא עקידהמיא יד טרעהעג ךיז ןּבָאה סע ןּוא ןעמ

 ,טעּפש ּוצ ןיוש זיא סע זַא ,טניימעג ןגעווטסעדנּופ ןּבָאה

 -ףעד ןגירשעג טָאה -- ןעװעטַאר טשינ םענייק טעװ ריא --

 ,סַאג רעד ףיוא ןומה

 ירד ףיוא ,ןרעװ טקיטשרעד ,ןרעװ טנערּבראפ ןלעוװ ייז --

 ! רעשעלרעייפ

 ! ןלַאפרַאפ --

 | טסיזמּוא --
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 ןזיװַאּב עניר רעד רעּביא לרעטסנעפ ןיא ךיז טָאה קנילצולּפ

 ןופ ןעװעג טכײלַאּב ןיא עכלעװ ,לַארּפַאק ןּופ רוגיפ עצרַאװש י"ז?

 =עגמּורא םיא טָאה יורפ יד ,ןגױּבעגנָא ךיז טָאה רע ,םַאלּפ ןלעה א;

 ןיא טנעה עדייּב טימ ןעמּונעגמּורַא יז טָאה רע ,זדלאה םַאּב טּפַאכ

 .גזיוט ןיפ יירשעגסיוא ןַא ,קינײװעגיא ןגױצעגנײרַא ןּוא טפלעה רעד:

 .רעייפ ןּיפ קַאנק םעד עלייוו ַא ףיוא טּבױטרַאפ טָאה ןעמיטש רעטי

 : ןגירשעג ןּבָאה ערעדנַא רעּבָא

 ינֲא זיא עכלעוו ,רעטייל יד ? ןײגּפָארַא ייז ןלעוװ ױזַא וו --

 ,ייז ןּופ טייוו ּוּצ זיא ,רעטסנעפ ןטייוװצ םעד ןופ ךַאד ןָא טרַאּפשעג-

 | : ; ןּפַאכנָא יז יז ןלעװ ױזַא יו:
 טימ טגערפעג ֹזַא ָאד ךיז טָאה ןעמ יװ ,לייוװרעד רָאנ

 יד ןּופ רענייא ןיוש זיא ,ןייז טעװ סע סָאװ ,רעצרעה עקידנּפַאלקי

 ןכימ ,סּופ ןייא טימ זיוה ןּופ סמיזעג ןפיוא ןענַאטשעג רעשעלרעייפ-

 רעד ןיא ךיילג ןגיוצעגסיוא ,יוזַא ןּוא ,רעטייל םעד ףיוא ןטיײוװצ

 ןטייווצ ןכָאנ םענייא ןײרַא סמערָא ענייז ןיא ןעמּונעג רע טָאה ,טפול

 / ירעד םיא ןּבָאה ערעדנַא עכלעוו ,זיוה ןקידנענערּב ןּופ רענֹוװנייא יד:

 רעכלעװ ,רבח ןייז ןבעגעגרעּביא ייז ןּוא ,קינייװעניא ןּופ טגנַאל

 .מורא ייז טָאה רעדיװ רעד ןּוא ,רעטייל רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא
 עכלעװ ,יד ןּופ ףליה רעד טימ ןּוא עניל ַא טימ קרַאטש ןדנוּבעג

 ףיוא טזָאלעגּפַארַא יז רע טָאה ,רעטייל רעד טימ ןעמוקעגנָא ןענייז

 | ,דרע רעד;
 ,יורפ יז ןרָאװעג טעװעטַארעג ןפֹוא ַאזַא ףיוא זיא עטשרע יד

 ךָאנ ,עניר רעד ןָא ןעגנַאהעגנָא רעירפ טַאהעג ךיז טָאה עכלעווי
 ןַא ךָאנרעד ,ױורפ עטייוװצ ַא רעדיװ ךָאנרעד ,דניק ַא סעּפע ריא
 טשרע יז ךָאנ !ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענייז עלַא ,רעקשטיטלַא

 טָאה רעטצעל רעד ,רעשעלרעייפ יד ןזָאלּפָארַא ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה;

 רעטשרע רעד זיא רעכלעוו ,רעד ,לַארּפַאק רעד טזָאלעגּפָארַא ךיש

 טאהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןֹומה רעד .ןעװעטַאר ןפיול ּוצ ןעמוקעג;
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 ףענּוד ַא טימ ןעמונעגפיוא ייז טָאה ,סַאג רעד ףיוא ןּבילקעגנעמַאזוצ

 "ועד ,לַארּפַאק רעד ןֹזיװַאּב ךיז טָאה סע ןעװ רעּבָא ,ןטנעמסידָאלכַא

 ירַאפ ןיא יועכלעו ,רעד ,רעטער עלעפייה ןקיזָאד םעד ןּופ רעריפ

 טלָאװ רעכלעוו ,רעד ,טנּורגּפָא ןרעּביא ןעגנָאהעג ןגיוא יד ןיא עלַא

 -ּוא טזּומעג טלָאװ ייז ןּופ רענייא ּביױא ,ןעמּוקעגמּוא ןעוועג רעכיז

 -בעיירש ,רעריפמוטרט ַא יװ טסירגַאּב םיא ןֹומה רעד טָאה ,ןעמוק

 .ײקנַאד רעטױעטסױײגַאּב טימ טנעה יד םיא ּוצ קידנע;צסיױא ןּוא קיד

 .רעכלעוו ,ןעמָאנ רעד ,ןעמָאנ ןייז ןּוא ,גנורעדנוװַאּב ןּוא טייקראּב

 ףױא ןעגנולקעג טָאה ,ןעװעג טנַאקַאּב טשינ רעירּפ םענייק ויא

 ,ןֿפיל סנעמעלַא

 ? ןענַאטשרַאפ טסָאה ּוד

  סעכלעוו ,ץרַאה ַא ןּופ טייקטסיירד ַא ! טייקטסיירד ַא זיא סָאד

 .,רענּוד רעדנילּב ַא יװ ,רָאנ ,טשינ טלפייווצ סעכלעוו ,טשינ טכַא-ט

 ןּופ "רשעגסיױא ןַא טרעהרעד סע ּוװ ,טרָאד ךיז סע טפרָאװ

 ,קערש-טיוט

 7 ךומ ןעננוּביא יד ףיוא ןריפ גָאט ןכלעװ ךיד זּומ ךיא -

 :ַאניּבָאר לַארּפַאק םעד ןזייוו ךיוא ריד לעוו'כ ןּוא ,רעשעלרעייפ

 ?חמא ;ןענעקרעד םיא טסעװ ּוד סָאװ ,ןייז ןדירפוצ טסעװ ּוד

 ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה -- ! תמא ,ָאי --

 :עטַאט רעד טגָאז ָאד ןּוא

 !עקַאט רע זיא טָא --

 ןּבָאה עכלעו ,רעשעלרעייפ ייווצ ,טקוקעגמּוא ךימ ּבָאה ךיא

 ןעגנַאגעגכרוד ןענייז ,גנוכיזרעטנוא רעייז טקידנערַאפ טַאהעג ןיוש

 ,גנאגסיורַא םּוצ רעמיצ רעזדנּוא ךרוד

 !טָאה רעכלעוו ,ןרענעלק ןפיוא ןזיװעגנַא רימ טָאה עטַאט רעד

 :טנָאזעג ןּוא ,םערָא ןפיוא עלעּבלערט ַא טַאהעג

 !ַאניּבַאר לַארּפַאק םעד טנַאה יד קירד --

 יז שגנַאלרעד רימ ןּוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה לַארּפַאק רעד



 ןּױא ,חֹוּכ ןצנַאג ןטימ טקירדעג יז בָאה ךיא ,לכיימש ַא טימ טנַאה

 ,ןעגנַאגעגסױרַא ןּוא ןּוטעג גיינ ַא ךיז טָאה רע
 -- ןּפעגענּוצ עטַאט ןיימ טָאה -- טשינ םיא עשז-סעגרַאפ --

 ןיא ןעמּוקסיוא טעװ ריד עכלעוו ,טנעה רעטנזיוט עלַא יד ןּופ םירָאװ
 ,ןעצ שטָאכ ןייז טצװ סע יצ ,טשינ ךיא סייוו ,ןקירד ּוצ ןּבעל ןייד

 .ןקירד ּוצ טנַאה ןייז ןעוועג טרעװ ןטלָאװ סָאװ
 תאועטפא יהצמוקומ טי = = טי רא"ש ליפ יי = טשאד טי = יי

 ,ןדנַא יד זיּב ןענינעּפַא יד ןּופ
 ,גנּולייצרעד עכעלשדוח

 .ףעכלעװ ,רעּונעג ַא ,לגניי ןייא טָאה קירּוצ ןרָאי ךס ַא טימ

 -קעװַא ךיז ,רעטעּברַא ןַא ןּופ ןּוז ַא ,רָאי ןעציירד ןעוװעג טְלַא זיא

 טרָאד ןכּוזּוצפױא ידּכ ,ןילַא רענייא עקירעמַא ןייק ַאּונעג ןּופ טזָאלעג

 ,רעטּומ ןייז

 ןייק טרעדנַאװעגסױרַא קירּוצ רָאי ייווצ טימ טָאה רעטּומ ןייז

 .ּוצ טרָאד ךיז ,עניטנעגרַא ןּופ טָאטש-טּפױה יד ,סערײא-:סָאנעוּב

 רעצרּוק ַא ןיא ןענידרַאפ ןּוא זיוה ןכייר ַא ןיא ץעגרע ןעניד ןלעטש

 עכלעוו ,עילימַאּפ ריא ןפלעה סױרַא ןענעק לָאז יז זַא ,ליפ ױזַא טייצ

 טקידלּושעגנײא קרַאטש ךיז ןּוא ןרָאװעג טמירָארַאפ רעיײז זיא

 ,ןקילגמּוא ךס ַא ּבילּוצ

 ,דנַאל ןיא זדנּוא ַאּב ָאד ןענייז ןעיורפ עקיטּומ קינײװ טשינ

 ןּוא ,ליצ ןּבלעז ןטימ ןײרַא געװ ןטייװ ָאזַא ןיא ךיז ןזָאל עכלעוו

 ,עכלעזַא ןטרָאד טמּוקַאּב סע סָאװ ,סטלָאצעג ןכיוה םעד קנַאדַא
 ירד ,ייווצ ַא ךָאנ םײהַא םיא ךיז ייז ןרעק ,ןעניד ּוצ קועפ זיא סָאװ

 .סעריל טנזיוט עכעלטע טימ רָאי

 טימ ןדייש ּוצ ךיז ןעמּוקעגסיוא זיא יורפ רעמירָא רעד ןעוו
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 .ףעד ןּוא רָאי ןעצכַא ןעוועג טלַא יא רענייא עכלעוו ןּופ ,ןיז עריא
 עקיטּולּב טימ טנייוועצ ךיז יז טָאה ,ףלע טקידנעעג טָאה רעטייווצ
 טָאד טוט יז זַא ,קידנסיװ ,ךָאד ,קיטײװ-ץרַאה סיורג רַאֿפ ןרערט
 קיטומ ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז יז טָאה ,ןגעװ סטוג רעייז רַאֿפ
 זיא יז רָאנ יו ,רעטּוג ַא ןעוועג זיא געװ רעד ,ןוחטב טימ לּוּפ ןּוא
 רעד טימ יורפ עשידלעה יד טָאה ,סערייא-סָאנעוּב ןייק ןעמוקעגנַא
 גנַאל טרָאד ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,בורק ַא סנַאמ ריא ןּופ ףליה
 .אפ רעניטנעגרַא רעסיוועג א ַאּב עלעטש עטּוג ַא ןעגופעג ,ןסעזַאב
 ןעגנאגַאּב ךיז ןוא טּוג רעײז טלָאצעג ריא טָאה ןעמ ּוװ ,עילימ
 ,ןדירפּוט רעייז ןעװעג רעּבירעד יז ןיא ,קיצרַאה רעייז ריא טימ
 .יירפרעד ,רעלוגער עילימַאפ ריא וצ ןבירשעג טייצ עגנַאל ַא ןּוא
 .קעװַא ןיא יז רעדייא םעד רַאפ ךָאנ ,גלַאמרע ריא טימ ייז קידנע
 ,רע זַא ,ןַאמ יא טימ טסעּומשעגּפָא טַאהעג ךיז יז טָאה ,ןרָאפעג
 .לעװ ,בֹורק ןקיזָאד םעד ּוצ עקַאט ווירב עגייז ןקיש טעװ ,ןַאמ רעד
 סרעפטנע עריא טעװ רעדיװ ,י/ ,ריא ןבעגרעּביא ייז טעװ רעכ
 ןקישּפָא ייז טעװ רע ןּוא ,בֹורק ןקיזָאד םעד ,םיא ךיוא ןּבעגרעּביא
 ,ךיז ןופ ךיוא רעטרעװ עכעלטע לַאמא קידנּבײרשוצ ,ַאונעג ןייק

 ןדעי סעריל קיצכָא טנידרַאֿפ ז טָאה ןפלא .ַאזַא ףיוא
 יד טָאה ,ןבעגעגסיוא טשיגרָאג ךיז ףיוא טָאה יז לייװ ןּוא ,שדֹוח
 ענייש ץנאג ַא ?טרַאװק סעדעי ןקישמײהַא טגעקעג יורפ עקיטכיט
 טָאה ,שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא רעייז ,ןַאמ רעד רעכלעוו ןּופ ,עמוס
 ןטּוג ןייז קירוצ קידנעמוקאּב ,תֹובֹוח עטסקיטיינ יד טלַאצעגּפָא דלַאּב
 ןייז ןעװ ,עגר רעד ףיוא דלודעגמוא טימ טרַאװעג ןוא ,ןעמָאנ
 ףיטש יד םיא טָאה ריא ןָא םירָאװ ,ןרעקמּוא ןיוש ףיז טעװ יורפ
 יעג זיא רעכלעװ ,ןּוז יד ןּופ רעטסגניי רעד ןּוא ,טסוּפ ןעזעגסיוא
 טקנעּבעג ךעלקערש טָאה ,רעטּומ רעד וצ ןדנוּבעגוצ רעייז ןעוו
 נודישעצ רעד ּוצ ןפֹוא ןיאב טנעקעג טשינ ךיז ןּוא ריא ךָאנ
 ,ןענייוועגוצ
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 זיא סע ןּוא רָאי ַא רעּבירַא זיא סע יװ םעדכָאנ רעּבָא
 ןוטעג ןסיװ ּוצ טָאה יז ןכלעװ ןיא ,עלעווירּב ץרּוק ַא ןעמּוקעגנָא
 ןעמ טָאה ,טנזעג טשיג סעּפע ךיז טליפ יז זַא ,עגעגייא עריא
 ,ןרעה ּוצ ריא ןּופ טרעהעגפיוא ןצנַאגניא:

 ןּוא ,בֹורק ןקָאד םעד ּוצ לָאמ יײװצ ןבירטעג טָאה ןעמ
 .טרעפטנעעג טשינ טָאה רע

 אב ,עניטנעגרַא ןיא עילימַאפ רעד וצ ןּבירשעג טָאה ןעמ
 ,טסוװעג טשינ טָאה ןעמ רעּבָא ,טנידעג טָאה יורפ יד רעכלעוו
 ןּבָאה ןעמָאנ םעד םירָאװ ,ןיינ יצ ,ןעמּוקעגנָא זיא ווירּב רעד יצ
  ןייק ךיוא טרָאד ןּופ ןבָאה יז זַא ,גּונעג ,טקנעדעג טּוג טשינ יז
 ,ןטלַאהרעד טשינ העידי םּושי

 ןעשעג ןּבָאה טשינ לָאז סע זַא ,קידנּבָאה ארֹומ ,סלָאמַאד
 . ןשינעילַאטיא םּוצ ןּבירשעגקעװַא רעטָאפ רעד טָאה ,קילגמוא ןַא סעּפע
 ןענעדרָאראפ לָאז רע ,םיא ןטעּבעג ןּוא סעריײא-סָאנעּוּב ןייק לּוטנָאק
 טסוװרעד םּורַא םישדח יירד ןיא ךיז רע טָאה ךָאד ,ןכּוז ּוצ יז
 טָאה טַאלּוסנָאק רעד עכלעוװ ,ןסנָאנַא יד ףיוא זַא ,סָאד רָאנ זיולּב
 -עגנַא טשינ רענייק ךיז טָאה ,ןעגנוטייצ עקיטרָא יד ןיא ןּבעגעג
 ןּופ רּוּפש םּוש ןייק ןרָאװעג ןענופעג טשינ זיא םע זַא ןּוא ןפיר
 ,רענעריולרַאפ רעד:

 םירָאװ !ןיײז !טנעקעג טשינ שרעדנַא ךיוא טָאה סע ןּוא
 ןטיהּוצּפָא ידּכ זַא ,קנַאדעג ןפיוא ןעמּוקעג זיא יורפ רעטּוג רעד
 ןרעװ ּוצ ןעזעגסיוא ריא טָאה רעכלעוו ,עילימַאפ ריא ןּופ דֹובֹּכ םעד
 -- ןעניד טלעטשעג ךיז טָאה יז סָאװ .םעד ןּופ טקירעדיגרעד
 ןַא דלַאּב ןּבעגנָא ןּוא ןעמָאנעילימַאפ ריא ןטייּברעּביא יז ףראד
 ,ןייז טעװ יז ּוװ טרָאד ,ןרעדנַא

 ,העידי רעטסדנ'מ רעד ןָא םישדח עכעלטע רעּבירַא ןעגייז סע
 רעד ,טרעיורטרַאפ רעייז ןעוועג ןענייז ןיז יד ןּוא רעטָאפ רעד
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 קנַארק ןּבױהעגנָא שזַא טפאשקנעב רערעייהעגמוא ןּופ טָאה רערעגניי

 העטשרע רעד ?ךיז ןעמ טדנעװ ןעמעװ יצ ?ןעמ טוט םָאװ ,ןרעוװ

 ךיא יורפ ןייז ןכּוז ןּוא ןרָאפ וצ ןעװעג יא רעטַאּפ ןּופ קנַאדעג

 םײצ רעד רעּביא טעװ רעװ ןּוא ?טעּברַא יד רעפ;ז ,עקירעמַא

 ײעג טשינ ךיױא טָאה סע ?רעדניק יד ןיא ןיוה סָאד ןטלַאהפיוא

 ףעלסיּב וצ דָארג ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןּוז רערעטלע רעד ןרָאפ טנעק

 ,עילימַאפ רעד ןעװעג קיטיײג זיא ןּוא ןענידרַאפ ןּביוהעגנַא

 -עג גרָאז רערעװש רעקיזָאד רעד ןיא ייז ןבָאה ױזַא ןוא

 ילעז יד טרזחעגרעּביא םענייניא ץלַא ןּוא סױַא-גָאט-ןייא-גָאט טּבעל

 ןפיוא רענײײא קידנקוק -- ?ןעמ טוט סָאװ :עגַארפ עכעלנייּפ עב

 זיא קערַאמ רעניילק רעד לָאמנייא זיִּב ,קידנגיײװשליטש ןטייווצ

 :טגָאזעג ןסָאלשטנִא ןּוא ןעגנורּפשעגסױרַא

 ,עמַאמ יד ןכווּפָא ןּוא עקירעמַא ןייק ןרָאפ לע ךיא --

 ךּוא רעיורט טימ ּפָאק ןטימ ןּוטעג לקָאש ַא טָאה רעטָאּפ רעד

 ,לַאפניא רעקיצרַאה ַא ןעװעג זיא סָאד !ָאי ,טרעפטנעעג טשיגרַאג

 ךייק ןײלַא רָאי ןעצײרד ַאּב ,ןריפסיוא םוצ טשינ -- ךַאז ַא רעּכָא

 !שדֹוח ןּפַאנק א טרעיודעג געװ רעד ןעוו ,עקירעמַא

 יַעג ךיז טָאה רע ,ןטערטעגּפָא טשיג טָאה לגגִיי סָאד רעּבָא

 ,ןטערטעגּפָא טשינ ןיא ,גָאט ןצנַאנ םעד עקינײיז סָאד ַאּב ןטלַאה

 ,גָאט עלַא רעטָאּפ םּוצ ןענַאטשעגּוצ זיא ,ןטירד םעד ,ןטײװצ םעדז

 ױענעטקַאװרעד ַא יװ ,לכש סיורג טימ ןײטשרַאפ ּוצ םיא קידנּבעג

 ,שטנעמ
 רַאפ ערעגנַיי ךס א ןיהַא טרָאד ןרָאפעג ןיוש ןענייז סע --

 ,ףיש רעד ףיוא ןייז רָאנ לעװ ךיא זַא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- !רימ

 טָאה .סיורג יצ ,ןיילק ןיּב ךיא יצ ,ןעמּוװשּוצ ןיוש ךָאד ךיא לעװ

 !ןריפניהַא טרָאד ןיוש ךימ טעװ ןעמ ,ארֹומ ןייק טשינ

 ?עשז:סָאװ זיא -- טױִא ןטיוא ןייז ןיוש לעװ ךיא זַא ןּוא

 3 בורק רעזדנוא ןּופ בלעװעג סָאד ןכּוזּפַא ןענעק טשינ ךיא לעװ
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 רעטשרע רעד רימ טעװ ,רענעילַאטיא ליפ ױזַא ָאד ךָאד ןענייז טרָאד
 יא ,םיא ּוצ ןפערט רָאנ לעװ ךיא זַא ןּוא !סַאג יד ןזייו רעטסעּב
 !ןעמַאמ רעד ּוצ ןפָארטעג טלָאװ ךיא יװ ,ױזַא ןיוש ךָאד

 - ףיילג ךיא לעװ ,ןענּופעג טשינ רעדיװ םיא טלָאװ ךיא בוא
 "7 וו ,ןרעה יד ףיוא ןגערפכָאנ ךיז ןּוא לּוסנָאק םּוצ ןיג
 ,ןיז לָאז ,ןײז ּוצ טָאה סע סָאװ ,סנקירעּביא .ןעװעג זיא עמַאמ
 ףעניפעג ךיוִא ךיא לעװ .טשינ םענייק טרָאד טלעפ טעּברַא ןייק ןּוא
 ליפ יֹזַא םינפ-לּכלע ןעניד-ַאפ ךָאנ לעװ ךיא ןּוא טעּברַא

 ,זײװכעלסיּב ױזַא ןּוא !םײהַא ןעמּוקקירּוצ ןענעק לָאז ךיא זַא
 ,טגייצעגרעּביא ןצנַאגניא טעמּכ רעטָאפ םעד רע טָאה זייו כעלסיּב

 סָאד זַא ,טסּוװעג טָאה רע ,טפײלגעג םיא טָאה רעטָאּפ רעד
 ןרעווש ּוצ זַא ,טסּוװעג ךיוא טָאה .רע ,טסיײױד ןּוא גולק ןיא לגנִיי
 זַא ןּוא ,ףיוא זייווניילק ןּופ טניוװעג רע זיא טײקמירָא ּוצ ,ןּבעל
 ןיא תֹוחֹוּכ ןעניפעג ר) טעו ,גנומענרעטנּוא עקיזָאד יד ןריפיצסיוא
 ףעװעג זיא רעטּומ עטּבילעג יד ןכּוזּפָא סָאד ןכלעװ רַאפ ,ץראה ןייז

 ןַאטיּפַאק ַא זַא ,טכַאמעג ךיוא ךיז טָאה דָארג ,ליצ רעקיליה ַא
 ,ןײרַא םי ןיא ןייגקעווא ַאּב ןטלַאהעג טָאה עכלעוו ,ףיש-:ףמַאד ַא ןּופ
 עג רעקיזָאד רעד ןגעוו ןטנַאקַאּב א סנייז ןּופ טסּוװרעד ךיז טָאה
 טעליּב ַא טסיזמּוא לגנִיי םעד ןּבעג ּוצ ןעמונעגרעטנּוא ךיז ןּוא עטכיש
 ,,רעטָאפ רעד זיא ,ױזַא ןּוא ,עניטנעגרַא זיִּב ׁשזַא סַאלק עטירד
 געװ רעד ןּוא ,ןענַאטשַאּב ,העד רעד טימ ךיז ןגָאלש ןצריק א ךָאנ
 ףקערַאמ םעניילק םעד טגײלעגנָא טָאה ןעמ .ןסָאלשאּב ןעוועג זיא
 ךיירַא ענעשעק ןיא ןּבעגעג םיא טָאה ןעמ ,ןסע טימ עּברָאט עלּופ ַא
 ,בֹורק םּוצ סערדַא ןטימ טגוָאזַאּב םיא טָאה ןעמ (* ,ןדוקס עכעלטע
 -קעװַא םיא ןעמ טָאה ,לירּפַא ןיא ,גָאט םענייש ןסיוועג ַא ןיא ןיא

 ,ףיש ןּופ קעד רעד ףיוא טריפעג

 ,עבטמ עשינעילַאטיא .זַא (*
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 יעג רעטָאּפ רעד טָאה -- ! רערעײט קערַאמ ,רעניימ ןּוז --
 ןופ ןגיטש יד ףיוא ?ָאמגייא ךָאג ץרַאה םּוצ םיא קידנקירדוצ ,טגָאז
 !טּוג ףױא ךיד עשז.ריפ -- ןרערט ןגױא עלופ טימ ,ףיש רעד
 טשינ טָאג טעװ ,ןעמַאמ ןייז טכז רעכלעװ ,ןּוז ַא !טָאג טימ רָאּפ
 ! ןזאלרַאפ

 ןּוא קיטומ גּונעג ןעועג זיא ץרַאה ןייז !קערַאמ רעמירָא
 :געוו ןטייוו ןקיזָאד םעד ןּופ תונויטנ עטסרעווש יד 'נַאֹפ טיירגעגוצ
 יד ןּופ ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ םיא זיא ַאונעג ענייש ןייז ןעוו רעצָא
 םעד ןשיװצ ,ם" ןטימ ןיא ןיײלַא ןעזרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,ןגיוא
 גיא ,ףיש עצנַאג יד ןעמּונרַאפ ןּבָאה סָאװ ,ןטנַארגימע םלֹוש ןטיורג
 ,םעגיײז עלעקעפ םעניילק ןקיזָאד םעד טימ ,יומערפ .,ןיילא ןצנַאג
 רעסיורג ַא םיא טָאה ,ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןייז ךיז ןיא ןטלַאהטנַא טָאה סָאװ
 טָאה סָאװ ,טנּוה ַא יװ ,לפייווצ רעסיורג ַא ןוא ןעמונעגמּורַא רעיורט

 ףיוא געט ייווצ עטשרע יד ןגעלעג וע זיא ,תיבח-לעּב ןייז ןריוװעגנָא
 טשינרָאג קידנענעק טשינ ,קעד רעד ןופ לייט רעטשרעדעפ רעד

 ,ןעגייװ טסּולגעג רַאנ םיא ךיז טָאה סע ןּוא ,ןירַא ליומ ןיא ןעמענ-
 ,ןײרַא ּפָאק ןיא ןעמוקעג םיא ןענייז ןעקנַאדעג ענעדיײשרַאפ ,ןעגייוו
 ןופ רעטסרעװש רעד ןּוא ;ןטייװצ םעד רַאפ רעקירעיורט רענייא
 :טזָאלעגּפַא טשיג טּונימ ןייא ןייק םיא טָאה רעטסקירעיורט ןּוא יז
 רשפא ןיוש טּבעל יז -- טסײװ רעװ ,רעטּומ ןייז זא ,קנַאדעג רעד

 ,. .טשינ

 רע טָאה ענייז תומולח עקידנרעטנַאלּפ ךיז ,עקיורמּוא יד ןיא

 .עגנַא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןטנַאקאּבמוא ןַא ןּופ םינּפ ַא ןעזעג רדסּכ

 םיא טדערעגנײרַא ןּוא ,תונמטר טימ טקוקעג ,םיא רעּביא ןגיוּבעג

 ךיז טָאה רע ןּוא -- ! ןּברַאטשעג זיא עמַאמ ןייד : ןירַא רעיוא ךינ"*
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 .שרַאפ ןופ ןעירשעגסױא יד ךיז ןיא טקיטשעג ןּוא טּפַאכעגפױא
 | | ,גנולפייווצ

 ילַארּביג םעד טוָאלרַאפ טָאה ףיש יד ןעװ ,סלָאמַאד טשרע
 . טָאה ,םי ןשיטנַאלטַא ןפיוא ןעמּוװשעגסױרַא ןּוא סַאּפ-רעסַאװ רערַאט
 .יעג סקערַאמ ןעמונעגמּורַא טסיירט עלעסיּב ַא ,גנונּפָאה עלעסיּב ַא
 .פעלדנעמּוא רעקיזָאז רעד ,עלייוו רעצרוק ַא ףיוא רָאנ רעּבָא ,טימ
 ."עג טָאה עכלעװ ,ץיה יד ,םי רעקיטרַאנײא םענייניא ץלַא  ,רעכ
 - ,ןטנַארגימע עמירָא יד ןּופ טּפַאשגנע סָאד ,ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאה
 ןופ ליפעג סָאד םעלַא רעּביא ןּוא ,טלגנירעגמורַא םיא טָאה סָאװ
 טָאה ,םייה רעד ןּופ טײקגסירעגּפָא ןּוא טײקמַאזנייא רעקידנעטשלָאפ
 .םָאװ ,ליפעג ןּבלעז םעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא קירוצ רעדיװ דלַאּב םיא
 .רַאנײא ,עטסּוּפ יד ךיז ןּבָאה ,גנולפייווצרַאפ ןּופ ןעוועג טנַאנ זיא
 -ףעד ןָא ןטייווצ ןכָאנ רענייא טּפעלשעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,געט עקיט
 :טעשעג סָאד יװ ,חֹומ ןייז ןיא ןסָאגעגפױנּוצ ,גנורעדנע רעטסדנימ
 -וָזַא טרָאּפ רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא ןוא ,עקנַארק ַאּב לָאמַא
 .,ירפרעדניא ןדעי ןּוא .םי ןקיזָאד םעד ףיוא רָאי ַא סנטסדנימ ןיוש
 .ינוװעג יינ סָאד ףיוא ךיז רע טָאה ,טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה רע ןעוו
 . ,ןשטנעמ עטנַאקַאּבמּוא ליפ ױזַא ןשיווצ ,ןײלַא זיא רע סָאװ ,טרעד
 ! עקירעמַא ןייק רָאג טמיווש ןּוא

  לָאמלײט ןגעלפ עכלעוו ,שיפ עקידנעילפ ,ענייש עקיזָאד יד
  ןּוא גנעגרעטנוא עכעלטנייװעגמּוא יד ,קעד רעד ףיוא ןלַאפּפָארַא
 -ענרעּבליז יד ;רָאטַאװקע ןּופ טייװ טשיג ןּוזו רעד ןּופ גנעגפיוא
 -.ַאב םי םעד ןופ ץנַאלג-רָאפסָאפ רערַאּברעדנּוװ רעד ,ןעלּפענ:טנװָא
 . .עלריטַאג ןייק טשינ ןייז ּוצ ןעזעגסיוא םיא טָאה ץלַא סָאד ,טמַאנ
 -ךָאנרעד רעּבָא .םֹולח רעכעלרעדנּוװ ַא סעּפע רָאנ ,גנוניישרעד עכ
 .,געט עקידנגער ןעמּוקעגנָא ןענייז ךָאנרעד .רעגרע ךָאנ ןעועג זיא
 .=עגנייא יװ ןענּופעג רדסּכ ךיז טָאה רע עכלעוו ןּופ טייצ רעד ןיא
 ןּוא טלסײרטעג ךיז טָאה ץלַא ּוװ ,קעד-ןשיװצ רעד ןיא ןסָאלש
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 ץּוח ַא ,טשינרַאג טרעהעג טשינ טָאה ןעמ ּוװ ןּוא ,טרעקעגרעביא

 ןיוש טָאה סלָאמַאד ,ןעיירעלדיז עכעלרעהפיואמּוצ ןּוא ןעיירשעג

 ןױש זיא העש עטצעל ןייז זַא ,טכַארטעג לגניי עמירַא סָאד

 עמוקעגנַא

 ,עקידנקיטש ,ערעװש געט .,גנּורעדנע ןָא רעדיװ ךָאגרעד ןוא

 רעד ןָא ,ךעלּבלעג ,טַאלג םי רעד ,עסייה ןטלַאהסױא םּוצ טשינ

 ןיא ןּפאכ ּוּצ םעטָא םעד טשינ ,קידנגייוװש ,גננוגעװַאּפ רעטסדניט

 .ַאלשרַאפ געט ; ןּברַאטש םּוצ זיּב קילײװגנַאל ,טפול יועטיױט רעד

 ןיא ,ערעוש ךעלגערטרעדמּוא ,עקידנרעטַאמ טוט םּוצ זיּב  ,ענעמ-

 ןרישזַאסַאּפ ענעגיוצעגסיוא ךעלגעוואּבמּוא יד עכלעװ ןּופ ףיולראפ

 רעד ןּוא ,עטיוט יװ ןעזעגסיוא ןּבָאה קנעּב יד ףיוא ,קעד רעד ףיוא

 ןּוא םי ,םי ןּוא למיה ,ןרָאװעג רענעלק טשינרָאג טלָאװ רע יװ ,געװ

 י?גייא טָאד רעדיװ ןּוא ,טנייה יװ ןגרָאמ ,ןטכענ יװ טנייה ,?מיה

 .ױזַא קיּביײא ןּוא ,ענעגייא סָאד לָאמַאכָאנ ןּוא ,עג

 יגָאטנַאה םעד ןָא טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג זיא לגניי סָאד ןּוא

 סָאװ ,ןַאעקָא םעד רעּביא ןּביוהעגפיוא ןגיוא יד טימ ,ףיש רעד ןּופ ןעל

 ןּוא טּבױטרַאפ ,ףוס ַא ןָא ןּוא ּבײהנָא ןַא ןָא טײרּפשעגסױא ךיז טָאה

 ןײז ןגעװ ןעקנַאדעג עקידתונשקע ,עטפַאהלּפעג יד ןּופ טשימעצ;

 יװ ןרָאװעג רעװש טצינ םיא ןענייז ןעמערּב יד ןמז לֹּכ ,רעטּומ-

 ןּוא ,ןלַאפעגּפָארַא טנאה רעד ףיוא םיא ןיא ּפָאק רעד ןּוא ייֵלב

 סָאװ ,םינּפ עטנאקַאּבמוא טָאד ןעזרעד רעדיװ רע טָאה -- סלָאמַאד

 סָאד טרעהרעד ןּוא ,תונטחר סיורג טימ םיא ףיוא טקּוקעג טָאה

 ךיז טָאה רע ןּוא ,ןברָאטשעג ןיא עמַאמ ןייד :ןעשטפעש עליטש

 יױכ ,ןסירעגמיוא טלַאװג טימ ןּוא טקעװעג ףָאלש ןּופ יװ ןיילַא

 ירַאפ ןגױא יד סימ ,טײהרעקידעכַאװ ןעמֹולח ןענעק ּוצ רעדיוװ

 זא ,ליטש ױזַא זיא סָאװ ,טנָאזירָאה םּוצ טייוו טרָאד טעשזדנַאלּב

 ,ךעלגערוַאּבמּוא
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 * א

 ,געװ רעקיזָאד רעד טרעיודעג טָאה גָאט קיצנַאװצ ןּוא ןּביז
 יד .רעסעּב עלעסיּב ַא ןעוועג ןגעווטסעדנּופ ןענייז געט עטצעל יד
 קערַאמ ,ןייש ןעוועג זיא רעטעװ סָאד ,ןרָאװעג רעשירפ זיא טפּול
 ןיא רעכלעוו ,רעידרַאּבמַאל ןטלַא ןַא םענייא טימ טנעקַאּב ךיז טָאה
 .עג טרָאד טָאה סָאװ ,ןיז ןייז ּוצ טסַאג וצ עקירעמַא ןייק ןרָאפעג
 טָאה רע ,ָאירַאסָאר טַאטש רעד ןופ טייוו טשינ דרע לקיטש ַא טַאה
 טָאה רעטלַא רעד ןּוא ,עילימַאפ ןייז ןופ ץלַא טלייצרעד םיא
 עלַא ןּוא ןײרַא עצײלּפ רעד ןיא םיא טּפַאלקעג ,םיא קידגרעהסיוא
 טנּוועג עמַאמ ןייד ןפערט טסעװ ּוד ! לגנִיי ,קיטּומ יז : טגָאזעג לָאמ
 יו | ךעלקילג ןּוא

 רבח רעטלא ױזַא ןיוש רעקיזָאד רעד ,ןסעּומש עקיזָאד יד
 ןיז ןּבָאה ןליפעגרָאפ עקירעיורט יד ; טקרַאטשעג לסיּב ַא םיא ןּבָאה
 ,ןעגנּוטרַאװרעד עכעליירפ ףיוא ןטיּבעג

 םעד ןּבעל ,קעד לייט רעטשרעטנּוא רעד ףיוא יֹוזַא קידנציז
 םעד רעטנוא ,עקלול ַא טרעכיירעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמספרָאד ןטלַא
 ,ןטנַארגימע ךעלעקּפּורג יד ןשיווצ ,למיה ןטנרעטשעגסיוא ,םענייש
 ןטסטנזיוט םּוצ טלעטשעגרָאפ םיא ךיז טָאה ,ןעגנוזעג ןּבָאה עכלעוו
 רע ;סערײא-סָאנעוּב ןייק ןעמּוקנָא סָאד טעװ רע ױזַא יװ ,לָאמ:
 ןיוש טָאה רע ,סַאג רעטמיטשַאּב רעד ףיוא ןיוש ןעזעג ךיז טָאה
 ּוצרעד ןפַאלעג ןּוא ,ב.רק ןייז ןופ ּבלעװעג סָאד טכּוזענּפָא טַאהעג
 ,,?עמַאמ יד זיא ּוװ .,?טנּוועג ןיא עמַאמ יד ; יירשעגסיוא ןַא טימ
 יז ןענייז !ריא ּוצ רעכיג רימ טימ טמּוק ! רעכיג רימ טימ טמּוק
 .עג ךיז טָאה ריט ַא ,ןגיטש ףיוא ףױרַא  ,םענייניא ןפָאלעגסױרַא
 יד ,ןסירעגרעּביא עיזַאטנַאפ ןייז ךיז טָאה ָאד ןּוא ,,.ןוא -- טנפע
 ,ןבילפעג ליטש ןענייז טדערעג טָאה ןילַא רע עכלעוו טימ ,ןעמיטש
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 ךופ ליפעג ַא טימ ןרָאװעג ןסָאגרַאפ ןצנַאגניא יא ץרַאה ןייז ןוא

 ,טייקילעזקילג רערעייהעגמוא

: : 

 ?אּונעג ןּופ ןױָאּפסױרַא ןכָאנ נָאט ןטטקיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןפיוא

 ײמורַא טָאה ןגרָאמירפײַאמ רעזָאר ַא ,ןעמוקעגנָא ךעלדנע ייז ןענייז

 ךיא רעקנַא םעד ןפרָאװרַאפ טאה ףיש יד ןעװ ,למיה םעד ןעמונעג

 ןכלעװ ןופ גצרב ןפיוא ,ַאטַאלּפ ַאל ףייט ןסיורג םעד ןּופ סוגסיױא

 טָאטשטפמיױה יד ,סערייא-טָאנעוּב טָאטש יד ןּביהרעד ךיז טָאה סע

 א | ,קילבוּפער רעגיטנעגרַא רעד ןּופ

 ײָאזרָאּפ עטוג ַא יװ ןעװעג זיא ןגרָאמירפ-יַאמ רעקיזָאד רעד

 ןּבָאה דלודענמוא ןּוא ךיירפ עסיורג ַא ,לגניי רעזדנוא רַאפ גנוג

 עמַאמ עּביל ,ערעייט ןייז ,טױיפעגּפָארַא טשינ ןעניז ןופ רעיש םיא

 יםּורַא העש עכעלטע ןיא :םיא ןֹּופ טנַאנ וזַא ,טנַָאג ױזַא ןיוש ןיא

 ןיא עקַאט ןיוש רע ןיא סָאד ןיא !ןעמענמּורַא ,ןעז יז רע טעװ

 טַאהעג טָאה רע ןּוא ,טלעװ רעיינ רעקיזָאד רע ז ןיא ,עקירעמא

 םּוצ טכיירגרעד ןּוא ,ןײלַא ,געװ ַאזַא ןעמענוצרעטנוא טּומ גונעג

 ! ליצ

 םעד ןיא ןטילעגנָא ךיז ,טכַאמעגכרּוד טָאה רע סָאװ ,ץלַא

 ןגיולפעג טלָאװ רע יװ ,ןיילק ױזַא דניצַא ןעזעגסיוא םיא טָאה געוו

 ןיא רע ןּוא ,טּפַאכעגפױא דניצַא ךיז ןּוא טֹולח ַא ןיא רעגייטש ַא

 רע ןּוא טרַאעג טשינ רָאג םיא טָאה סע זַא ,ךעלקילג ױזַא ןעוועג

 קידנקעטשניײרַא ,טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג קירעיורט טשינ ּוליִפַא זיא

 ,ךןעלּפינק ייווצ יד ןּופ סנייא ןעגּופעג טשינ ,ענעשעק ןיא טנַאה יד

 רע סָאװ ,ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז ןענופעג ךיז טָאה סע עכלעװ ןיא

 רע זַא ,ןייז ּוצ רעניז ידּכ ,ןעייוצ ןיא טלייטעגנייא טַאהעג טָאה

 .ןרעװנָא לָאמַאטימ ץלַא טשיג טצװ

 *עגסױרַא ךעלּפינק עקיזָאד יד ןּופ סגייא םיא טָאה יױזַא ןּוא
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 רָאנ ןּבילּבעג םיא סע זַא ,יוזא ,שטנעמ ירעטכעלש א סעּפע ןגיוצ

 ,דניצַא ןרַא טנעקעג םיא סָאד טָאה סָאװ רעּבָא ,סעריל עכעלטע

 ?ןעמַאמ ןייז ןּופ טנָאנ ױזַא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו

 .ּפָארַא ןּוא םערָא ןרעטנּוא עלעקעּפ ןייז ןעמּונעג ךיז רע טָאה
 .יילק םעד ןיא רענעילַאטיא ערעדנַא ךָאנ טימ םענייניא ןעגנַאגעג
 טייװ טשינ טלעטשענּפָא יז טָאה סעכלעוו ,ןײרַא לפיש:ףמַאד םענ
 ןיא טצעזעגרעּביא ךיז יז ןּבָאה לפיש.-ףמַאד םעד ןּופ ,טרָאּפ ןּופ
 סָאד ןּוא ,"ַאירָאד יערדנַא; ןסייהעג טָאה סָאװ ,לפיש ןרעדנַא ןַא

 ןטימ טנגעזעג ךיז טָאה רע ּוװ ,טרָאּפ ןזיּב טריפעגּוצ ייז טָאה לפיש
 .ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז טירט עסיורג טימ ןּוא רעידרַאּבמָאל ןטלַא

 ,ןײרַא טָאטש

 * א

 .רַאפ רע טָאה ,סַאג רעטשרע רעד ןּופ לקניוו םּוצ קידנעמּוקּוצ
 ,ןזייו םיא לָאז רע ,ןטעּבעג םיא ךעלפעה .ןּוא רעייגכרּוד ַא ןטלַאה
 רעד ּוצ ןעמיקוצוצ ידּכ ,ןייג ףרַאד רע ןײרַא טייז רעכלעו ןיא
 ןַא ןעוועג רעייגכרּוד רעקיזָאד רעד זיא דָארג ",סעטרַא סָאל , סַאג
 ףיוא ןּוטעג קוק ַא קירעגיינ רע טָאה .רעטעּברַא רעשינעילַאטיא
 - טָאה לגניי סָאד ,ןענעייל ןעק רע יצ ,טגערפעג םיא ןּוא לגניי םעד

 ,ןעק רע זַא ,טקיטעטשַאּב

 ףיוא קידנזײװנָא ,טגָאזעג רעטעּברַא רעד טָאה -- עשז:ייג ---

 ךיילג ,ךיילג רדסּכ -- ,ןעמּוקעגנַא זיא רע רעכלעוו ןּופ ,סַאג רעד
 ּוטסעװ ,סַאג ּביהנָא רעדעי ַאּב ןסַאג יד ןּופ ןעמענ יד ןעייל ןּוא

 ,ענייד ןעניפעג ךיוא

 ,ךיילג ןייג טזָאלעג ךיז ןּוא טקנַאדעג טָאה לגניי סָאד

 שטָאב ,עגנַאל רעייהעגמּוא ןַא ,עכיילג ַא סַאג ַא ןעוועג זיא סָאד

 / עקירעדינ עסײװ ןגיצעג ךיז ןּבָאה ןטייז עדייּב ןּופ .עלָאמש ַא
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 פסיורג ַא ,ךעלפיוה עשיפרָאד יװ ןעזעגסיוא ןּבָאה עכלעוװ ,ךעלזייה

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןגעװ ערעווש ןּוא ןשטָאק ,ןשטנעמ ןופ גנוגעװַאּב

 טעייוועג ןּבָאה טרָאד ןּוא ַאד ; שיורעג ןדנּביױשרַאפ ַא טימ טקורעג

 עסיורג טימ ןּבירשעגנָא ןעוועג זיא סע עכלעוו ףיוא ,רענעפ עסיורג

 טײג ףיש ענעי רעדָא ,יד ןעװ ןּוא ּוװ ,תֹויתוא עטרילָאקנדײשרַאֿפ

 זיִּב םיא ןענייז סָאװ ,טעטש ןּופ ןעמענ ןעװעג ןענייז סָאד ,ּפָא

 ,ןעוועג טנַאקַאּבמּוא דניצַא

 ןבָאה סָאװ ,ןסַאג עייג ןעזעג לָאמ עלַא רע טָאה ,ױזַא קידנעייג

 ,עכיילג ןּוא עגנַאל עכלעזַא ךיוא ,סקניל ןּוא סטכער ןטינשעגכרּוד ךיז

 ךעלזייה עקירעדיג ,עגיילק עכלעזַא ןופ ךיוא ןענַאטשַאּב ןענייז סָאװ

 טרָאד ,ןשטָאק ןּוא ןשטנעמ ןופ שיורעג טימ ןעוועג לֹופ ןענייז ןּוא

 עיניל רעכיילג רעד ךרוד ןרָאװעג ןטינשעגּפָא ןסָאג יד ןענייז טייוו

 .עגסיוא טָאה סָאװ ,דנַאל-ךַאלפ רענַאקירעמַא ןכעלדנעמוא םעד ןופ

 ,םי ןּופ טנַאזירָאה רעד יװ ,ןעז

 ,קילּב ןטימ ןעמענּוצמּורַא ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא טָאטש יד

 עצנַאג יֹזַא טנעקעג טלָאװ רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע

 .ָאד יד יה ,רעמ ןעז טשינ ןוא ןייג ןּוא ןייג ןכָאװ עצנַאג ,געט

 זַא ןוא ,טנגעגַאּב טָאה רע עכלעװ ,ןסַאג עקידנדיינשכרּוד עקיז

 ,טקעדַאּב יז טימ ןייז זּומ עקירעמַא ץנַאג

 ףיוא טנעיילעג םַאזקרעמפיוא רעייז רע טָאה ןגעװטסעדנופ

 ,ןעװעג םיא ןענייז ייז ,ןסאג יד ןּופ ןעמענ יד סָאג בײהנָא רעדעי

 טימ טנעיילעג ייז טָאװ רע ןּוא ,דמערפ ןצנַאגניא ,ןסַאג עקיזָאד יד

 ץרַאה סָאד םיא סָאה טָאג ּבייהנָא רעדעי ַאּב ,גנוגנערטשנָא סיורג

 ויא סָאד זַא ,קנאדעג םעד ַאּב ןּפַאלק ּוצ רעקרַאטש ןּבױהעגנָא

 טקּוקעג סםַאזקרעמפיוא ױעיײז ךיוא טָאה רע .סַאג ןייז רשפא ןיוש

 רע זַא ,קידנטכַארט ,ןעגנַאגעגכרוד ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ יד ףיוא

 רע זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה סע ,ןענעגעגַאּב רעטּומ ןייז ױזַא ןעק

 טָאה עכלעװ ,יורפ עקידנעיײג ַא טייװ ץנאג ךיז רַאפ ןעזרעד טָאה
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 טָאה סלָאמאד ,ריא ּוצ ךעלנע ןייז ּוצ סקּוװ רעד טיול ןעזעגסיוא לג }
 דיא ּוצ ןפָאלעגּוצ זיא רע ,ןײרַא ּפָאק ןיא ןוטעג ץעז ַא טּולְּב סָאד םיאי
 :ט1 רעטײװ רע ויא ,ןירעגענ ַא רָאג זיא סָאד זַא ,ןעזרעד ךואי
 רע יו ,ןבילגעג ןייטש ןּוא ןענעייל ןּבױהעגנָא סַאג קע ןייא ףיוא עי טָאה ךעלדנע ,טירט ןייז רעמ קידנלייאּוצ ,ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאג-
 יד ,סאג ןייז ןעװעג זיא סָאד ,דרע רעד ןיא ןסקַאװעגניימ שלָאװי
 :ו * ,סעטױַא סָא;, םָאג=

 117 רעמּונ םעד ןעזרעד ןוא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע
 ,175 ַאּב ןעניפעג ךיז טפרַאדעג סָאה בֹורק ןייז ןּופ בלעוועג טָאד
 עב טושפ זיא רע זַא ,ךיג ױזַא דניצַא ןייג ןּבױהעגנָא רע טָאה
 םעד ןּפאכ ,ןלעטשּפָא טזומעג ךיז רע טָאה 171 רמּונ םָאק ןֿפַאל"
 !טניימ עמַאמ !ענײמ עמַאמ ָא :טגָאזעג ךיז ּוצ טָאה רע ןּוא ,םעטָאי
 ,,!ןעז דלַאּב ךיד לעװ ךיא זַא ,תמא סָאד לע

 .יײּפש ןיילק ַא ןעזרעד טָאה רע ,ןמָאלעג רעטייוו זיא רע
 עלעּבלעוועג ןיא ,ןעגנאגעגנײרַא זיא רע .סע זיא סָאד ,עלעבלעוועג
 ,רָאה עיורג טינ ,ןלירב ןיא יורפ ַא ןסעזעג זיא

 ,שינַאּפש ףיוא טגערפעג יורפ יד טָאה -- ?לגניי ,זיא סָאװ --
 קידנעומ:ּב ,טגָאזעג לגניי סָאד טָאה -- ,ָאד טשינ זיא יג --

 -- ןדלַאה ןטקירדעגנעמַאזּוצ ןייז ןּופ עמיטש יד ןגירקוצסױרַא ךיע-
 }ילערעמ ץנַארּפ ןופ ּבלעוועג סָאד ָאד טשינ זיא רצ

 .עג יורפ יד טָאה -- !ןּברָאטשעג ןיא ילערעמ ץנַארּפ --
 ,טינעיל.:טיא ףיוא טרעפטנפ-

 ןעמּוקַאּב טלָאװ רע יװ ,ןּוסעג גיו ַא ךיז טָאה ?גניי סָאד
 ,ןײרַא טסּורּב רעד ןיא טאלק א;

 ;ןּברַאטשעג רע זיא ןעװ --
 יױרּפ יד טָאה -- !דניק ןײמ ,טײצ לקיש ַא ןיוש ,ע יד

 ךעגנַאגעג טשינ םיא זיא סע ,ןיוש םישדח עכעלטע -- .טרעפטנעששא
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 ?ַא ,טרעהעג ּבָאה ךיא .,ןגיוצעגסױרַא ךיז .טפיוקרַאפ רע טָאה ,טיג

 .גןברַאטשעג עקַאט דלַאּב זיא רע ּוװ ,יהַאּב ןייק שזַא ,ןענַאד ןּופ טייוו

 ,ןיימ דניצַא ןיא לגלעוועג סָאד

 .ןרָאװעג ךיילּב זיא לגניי סָאד

 :טגָאזעג דלַאּב ןּוא טשרעהַאּב ןגעוטסעדנופ ךיז טָאה רע

 עג אז טָאה עמַאמ ןיימ ,עמַאמ ןיימ טנעקעג טָאה ילערעמ --

 *עג סע טלָאװ ןיילַא רע רָאנ .זעניװקעמ טפַאשרעה יד ַאּב טניד

 ןייק ןעמוקצג ןיּב ךיא םירָאװ ,ןכּוז ּוצ ייז בָאה ךיא ּוװ ,ןגָאז טנעק

 ריא טָאה ילערעמ ,עמַאמ ןיימ ןכּוזּוצּפָא ידּכ ,םעד ּבילוצ עקירעמא

 . יש עמאמ ןיימ ןעגיפעג ךָאד זּומ ךיא ,ז קישעגרעּביא ווירּב ערעזדנוא

 ףיא -- .ןּוטעג ץפיז ַא יורפ יד טָאה -- !לגגיי םיִרָא --

 טנעקעג טָאה רע .שזורטס םעד ןגערפ ךימ ןעק ךיא ,טשיג סייוו

 .טטייװ רשפא .טגרָאזַאּב ץלַא ןילערעמ טָאה רעכלעוװ ,לגנוי סָאד

 ,סעּפע רע

 .קידנפּור ,לננלעוועג ןיא רעפיט ןעגנאגעגניירא דלַאּב זיא יז ןּוא

 ,שזּורטס םעז

 עג "צ -- טגָאזעג ןירעמערק יד טָאה -- וָאנ רימ גָאז --

 ווירּב ןגָארטעג ןּבָאה לָאז ַאד לגניי עקיזָאד סָאד זא ,טשינ ּוטסקנעד

 ..ֿוטסייװ ,ָאד טנידעג טָאה עכלעװ ,ורפ ַא סעפע ּוצ ןילערעמ  ןופ

 ,..עגיה ַאּב

 שורטס רעד טָאה -- !ןעניװקעמ טפאשרעה יד ַאּב --

 טרַאד .לָאמלײט ןגָאוטעג טָאה רע ,...דַאמ ,ָאי -- ,טרעפטנעעג

 ,סַאג רעּבלעז רעד ףיוא ,רעטייוו לסיּב ַא

 .ײעגסוא קערַאמ טָאה -- !םַאדַאמ רעד קנַאד ךיא ,ךא --

 טסײװ "יא ...רעמּונ םעד ןגָאז ּוצ רָאנ רימ טעּב ךיא -- ,ןפּור

 יי שזְגַרטס ,וא ךיימ טייכ !ןריפּוצ ןסייה םַָאדַאמ יד ךימ לָאז 1טשינ

 ...טלעג ךָאנ ּבָאה ךיא
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 שזורטס רעד זַא ,קידנטעּב ױזַא טגָאזעגסױרַא סָאד טָאה רע

 .ערק יד םעד ףיוא ןגָאז טעװ סע סָאװ ,טרַאװעג טשינ ןיוש טָאה;

 | ,ןֿפּורעגנָא ךיז ןּוא ,,ןירעמ;|

 טימ רעטשרע רעד ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןּוא -- !טמּוק  ָאט --

 ,טירט ןטיירּב א

 ,טרָאװ ןייא ןייק קידנדערסױרַא טשינ ןּוא טעמּכ קיינפיול

 ךעלטנייוועגמּוא רעקיזָאד רעד ןּופ ףֹוס םּוצ ןעמּוקעגּוצ יז ןענייז

 טריפעג טָאה רעכלעװ ,רָאדירָאק ַא ןעגנאגעגכרּוד ,סאג רעגגַאל !

 םענייש ַא רַאפ ןטלַאהרַאפ ךיז ןוא לזייה ןסייוו םעניילק א ךרוד

 ןכלעוו ןיא ,ףיוה א ןעזעג ךיז טָאה סע ןכלעוו  ךריד ,טיולפ-ןפעכַאטש-

 -ןעמּולּב ךס ַא ןענופעג ךיז ןּבָאה סע ןּוא לגעמ ןטגאששענ ןוא סע

 ןזיוַאֹּב ךיז טָאה סע ,לקעלג ! םאֹּב ןוטעג ינ א טָאה קכרַאמ ,ןטייּב-

 ,ךיליירפ עגגיי ַא-

 סָאד טָאה -- ?זעניװקעמ טפַאשרעה יד ןענייוו ָאד יצ ---

 | | ,טגערטעג טסיירד טשינ לגנוי

 ףיוא טרעפטנעעג ןיליירפ סָאד טָאה -- טניװעג ןּבָאה ייז --

 רימ ןעניֹוװ דניצַא -- ,טנעצקַא ןשינַאמש א טיס רָאנ ,שינעילַאטיא:

 ,זַאלַאּבעצ ,ַאד

 .יװקעמ טפַאשרעה יד ןגיוצעגסיורא ךיז ןבָאה ןיהּוװ ןּוא --

 ,ץרַאה קידנּפַאלק ַא טינ טגערפענ קערַאמ טָאה --  ?זעג

 .ַאװָאדרָאק ןייק ןרָאפעגסיורא ןענייז ייז --

 זיא עשז ּוװ -- ,ןגירשעגסיוא קרעַאמ טָאה -- ?ַאװָאדרַאק ---

 יד ?ןעװעג ייז ַאּב זיא עכלעו ,טסניד יד ןּוא . ,? ַאװַאדרָאק סָאד:

 ןּבָאה יצ ..,.,עמַאמ ןיימ ןעװעג זיא טסניז רעייז ? עמַאמ ןיימ ? יורפ

 ;ךיז טימ עמַאמ ןיימ ןעמּונעגטימ ךיוא יז

 :טגָאזעג ןּוא םיא ףיוא ןּוטעג קּוק ַא טָאח ןיליירפ סָאד

 םירָאװ ,ןסיװ רעטָאפ ןימ טעװ רשפא .,טשינ סייוו ךיא --
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 .,ןרָאטעגסױרַא ןענייז ייז רעדייא ייז טימ טנַאקַאּב יעװעג ןיא רע

 ,עלייוו ַא ןטרַאװּוצ טעּב ךיא

 ?ןעמוקעגקירוצ םּורַא עלייוו ַא ןיא ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא ןיא יז

 רטָאה רעה רעד ,דרָאב רעיורג ַא טימ רעה ןכיוה ַא ,רעטָאפ ןטימ

 עב טעניילק ןּופ טכיזעג ןשיטַאּפמיס םעד ףיוא עליו ַא טקיקעג

 .טָאה םעדכַאנ ,רָאה עלעה ןּוא לזענ-רעלדָא םעד טימ ,סָארטַאמ רעינ

 :שינעילָאטיא ןטכעלש ַא ןיא טגערפעג רע

 לַאּונעג ןופ ןעוװעג זיא עמַאמ ןייד --

 ! רעה ,אּונעג ןּופ --

 ?טימ םענייגיא ןרָאפעגסױרַא ַאונעג ןּופ טסניד יד זיא ,ו3 --

 ,רעכיז סָאד טייוו ךיא ,זעניווקעמ טפאשרעה יד

 ? ןרָאפעגסױרַא ייז ןענייז ןיהוװ ןּוא --

 .ןײרַא טָאטש ַאזַא ןיא ,,.,ַאװַאדרַאק ןייק --

 שא טימ ךָאנרעד ,ןוטעג ץפיז ןרעווש א טָאה לגנִיי סָאד

 : טגָאזעג

 :ַאװַאדרַאק ןייק ןזָאלקעװא ךימ ךיא זומ ,ױזַא בוא --

 "קוק ,ןפורעגנָא ךיז רעה רעד טָאה -- ! לגוי םירָא ,ךַא --

 ליײמ טרעדנּוה רשפא ךָאד זיא טָאד -- .תֹונמחר טימ םיא ףיוא ןייד

 !ןענַאד ןּופ

 "ַעגנֲא ךיז ךּוא ,רעטיוט ַא יװ ,ןרָאװעג ךיילּב זיא קערַאמ

 ,טעכַאטש םעד ןָא טנַאה רעד טימ טרַאּפש

 "עג רעה רעד טָאה -- ןעז ןלעװ רימ ,ןעז ןלעוו רימ --

 'ףע טָאה ,ריט יד קידנענעפעפיוא ,ןּוא ,תונמחר ןּופ טרירעג ,טגָאז

 ; ןּבעגעגיצ

 ייד ןעמ ךעק רשפא ,ןעז ןלעוװ רימ ,,עליײוו ַא ןײרַא םּוק --|

 ,ןייז קיפליהַאּב סעּפע טימ

 "יו ןלייצרעד ךיו ןוא ןצעזרעדינַא ןסייהעג םיא טָאה רצ
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 ,טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ םיא קידנרעהסיוא ןּוא ,ךַאז עצנַאג

  :טגָאזעג לענש ךָאנרעד ,טגיילעגרעּביא עלייוו ַא ךיז רע טָאה

 ?תמא ,טשינ ךָאד ּוטסָאה טלעג ןייק --

 ,טרעפטנעעג קערַאמ טָאה -- ?סיּב א ...ךָאנ ּבָאה ךיא --
 ףךיז םעדכַאנ ,טונימ עכעלטע טכַארטעג רעדיװ טָאה רעה רעד

 םיא קידנעגנַאלרעד ןּוא ,ווירּב ַא ןּבירשעגנָא ,לשיט םּוצ טצעזעגקעווא

 :טגָאזעג רע טָאה ,לגניי םעד

 .ַאצַאּב ןייק ווירּב םעד טימ יג ! לרענעילַאטיא ןיילק ,רעה --

 .ןענַאד ןּופ גנַאג העש ייווצ ,רעּונעג ּבלַאה ַא ,עלעטעטש ַא ןיא סָאד

 םעד ףיוא ךּוז ןּוא ןיהַא טרָאד ייג ,געו םעד ןזייו ריד טעװ רעדעי

 ,םיא ןענעק עלַא ,סערדַא ןפיוא ָאד טסָאה ּוד ןעמָאנ סנעמעוו ,רעה

 ןייק ןגרָאמ ןגרָאזַאּב ךיד טעװ רעה רעד .ווירּב םעד רעּביא םיא ביג
 וִצ ריד ןעִימַאּב ךיז טעװ סָאװ ,ןצעמע ןּבעגרעּביא ךיד ןּוא ָאירַאסָאר

 טסעװ יד ּוװ ,ַאװָאדרַאק זיּב ןיוש געװ ןרעטייוו ןייד ןרעגנירגרַאֿפ

 לטסַאה לייוװרעד .עמַאמ ןייד ןּוא זעניווקעמ טפַאשרעה יד ןעניפעג

 -- טנַאה רעד ןיא סעריל עכעלטע טגײלעגנײרַא םיא טָאה רע -- ָאד
 -ַאטיא ןעניפעג םּוטעמּױא טסעװ ּוד .ארֹומ ןייק טשינ ּבָאה ,טסיירד יג

 | םַאזנייא ןייז טשינ טסעוװ ּוד ןּוא ,ןסעּומשכרּוד ךיז םּוטעמּוא ,רענעיל
 !עידַא

 רע -- ...!קנאד ךיא :זיולּב טגָאזעג רָאנ טָאה לגנִיי סָאד

 :סױרַא זיא רע ,רעטרעװ ערעדנַא ןייק ןענופעג טנעקעג טשינ טָאה

 טָאה ,רעריפ ןייז טימ ךיז קידנענגעזעג ןּוא ,עלעקעּפ ןייז טימ ןעגנַאגעג

 ,"ַאצַאּב  עלעטעטש ןקיזָאד םעד ּוצ ךעלעמַאּפ ןייג ןּבױהעגנָא רע

 רעד רעּביא ,טיײקטכַארטראפ ןּוא רעיורט ןפיט ַא ןּופ ןעמּונעגמורא

 טייקלענש רעד טימ טמרַאילעג טָאה סָאװ ,טָאטש רעקידנשיור ,רעסיורג

 ,גנוגעויַאּב רעכעלרעהפיואמוא ריא ןּומ
/ * 
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 .יוצ זיפ ,ןָא טּונימ רעד ןּופ ןעשעג זיא םיא טימ סָאװ ,ץלַא
 טשיג ,טלּפענרַאפ ןורּכז ןייז ןיא ןּבילּבעג זיא ,טכַאנרַאפ סנגרָאמ

 לּופ ,דימ ױזַא ,ןקנַארק-ץיה ַא ןּופ ןעקנַאדעג יד ּוצ ךעלנע ,רָאלק

 .,ןעוועג רע זיא ךיז ַאּב ןלַאפעג ןּוא ,גרָאז טימ

 .כרֹוד טַאהעג ןיוש זיא רע יװ םעדכַאנ ,טכַאנראפ סנגרַאמוצ

 רעגערט:טרַאּפ ַא ןּבעל ,לרעמעק ַא סעּפע ןיא טכַאנ ַא ןפַאלשעג

 ,סעקלעּב סיוטש ַא ףיוא גָאט ןצנַאג ַא טעמּכ ןסעזענּפָא ,אצצ3 ןיא

 ,ןשטנעמ רעטנזיוט יד ףיוא קילּב ןקידנּפָאלש-ּבלַאה ַא טימ קידנקוק

 ,רעסיורג ַא ןיא ןענּופעג ךיז ךעלדנע ןּוא ,ןטנערקַא ןּוא ןפיש:ףמַאד

 ןרָאזעג רעטכייל םיא ןיא ,עקרַאּב-לגעז רענעדָאלעג ןטכורפ טימ

 ,המשג רעד ףיוא לסיב ַא

 רעד ןּופ ,עטנּוזעג יירד טריפעגנָא ןּבָאה עקרַאּב רעד טימ
 .ָאד רעד ןּוא ,ןעמיטש סנעמעװ ,רעפיש רעױנעג ,עטנערּברַאפ ןּוז
 ןופ טנעצקַא רעטנַאקַאב ןָא זיװדניק ןּופ ,רעּביל םיא רעקיז
 ,טסיירט ןּוא טּומ לסיּב ַא ןּבעגעגוצ םיא ןּבָאה ,ךַארּפשסױא רעייז

 ,טױירעג ןּבָאה יז

 זיא ןּוא ,טכעג יירד ןּוא געט יירד טרעיודעג טָאה געוו רעד

 .עדנַאװ םעניילק רעזדנּוא רַאֿפ גנּושַארעּביא עסיורג ןייא יװ ןעוועג

 םעד ףיוא טגנערּברַאפ רע טָאה טכענ יירד ןּוא געט יירד ,רעד

 ךייט ,ןכייר ןקילּבנָא עכעלרעדנּוװ טימ ,ןסיורג רעייהעגמּוא ןקיזָאד

 .יורג ַא ךיוא ךָאד זיא רעכלעוו -- ַאּפ רעזדנּוא ןכלעוו ןגעק ,ָאנַארַאּפ

 סנעמעוו ןּוא ,םיוק עלעכייט ןיילק ַא יו ,ןעזעגסיוא טלָאװ -- ךייט רעס

 ןעילַאטיא ץנַאג ןּופ גנעל יד יװ ,רעסערג לָאמ ריפ זיא סע גנעל

 רעװש קידנעמיוװש ,ךעלעמַאּפ טגעװַאּב ךיז טָאה עקרַאּב יד

 ָאד ,רעסַאװ ןסיורג רעייהעגמּוא ןקיזָאד םעד ןּופ סעילַאװכ יד ןגעק
 ןיפ רעטרע-ןיֹוװ לָאמלײט ,ןעלזדניא עכעלגנעל ןטימעגסיוא יז טָאה

 סעיצַאטנַאלּפ-ןצנַארַאמַאּפ טימ ,עטעּברַאַאּב ָאד ,ןעגנַאלש ןּוא ןרעגיט
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 ,ןלַאנַאק ךרּוד טקּורעגכרּוד ךיז יז טָאה ָאד ;ךעלדלעװ עטקעדַאצ

 יז זַא ,ךעלגעממּוא ןייז ּוצ ןעזעגסיוא טָאה סע זַא ,עלָאמש עכלעזַא

 .טיירּב ףיוא ןעמּוװשעגסױרַא יז זיא ַאד ; ןגירקסױרַא ייז ןּופ ךיז לָאז

 עליטש ,עסיורג יװ ,ןעזעגסיוא ןּבָאה עכלעוו ,ןרעסַאװ ענעסַאגעצ

 עטיירדעג רעדיװ ןּוא ,ןעלזדניא ערעדנַא רעדיװ ךָאנרעד ןּוא ,ןכייט

 ןּופ ןשינעטכידעג עסיורג ןשיװצ ,קַאלעּפיכרַא ןּופ ןטימ ןיא ןלַאנַאק

 .עסָאגעצ-טיירּב ,עמַאזנייא ,ןרעסַאװ יד ,ןגערּב יד ,ןסקיוװעג עדלײװ

 ,ןטלעװ עיינ סעּפע ןּופ קּורדנײא ןַא לָאמלײט טכַאמעג ןּבָאה ,ענ

 טניז ,עטשרע יד ןסירעגכרּוד ךיז טָאה עקרַאּב עניילק יד עכלעוו ּוצ

 -עג ךיז טָאה יז רעטייוו סָאװ ןּוא .ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא דרע יד

 ךייט רעלּופתֹודֹוס רעקיזָאד רעד טָאה רעכעלקערש ץלַא ,טקּוד

 ,ןעזעגסיוא ןקערַאמ םעניילק םעדז

 טרָאד ךיז טניפעג עמַאמ ןייז זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע
 זַא ןּוא ,סױרַא טסילפ ךייט רעד עכלעוו ןּופ ,ןלַאװק יד ַאּב ץעגרע
 ,ןרָאי ,ןרָאי ריא ּוצ ןעמיווש ױזַא טעװ רע

 לציּפ ַא טימ טנעלעגרעטנּוא ךיז רע טָאה גָאט ןיא לָאמ ייווצ

 ,סרעפיש יד טימ םענייניא ,שיילפ ןצלַאזעג לקיטש ַא ןּוא טיורּב

 טרעהעגפיוא ייז ןּבָאה ,ןקירעיורט ַא קידנעטש םיא קידנעעז ,עכלעוו

 .םיוא ,קעד רעד ףיוא ןפָאלשעג רע זיא טכַאנַאּב ,םיא ּוצ ןדער ּוצ

 ןכעלטנייוועגמּוא םעד ןּופ טפּושיּכרַאפ יװ ,עגר עלַא ךיז קידנּפַאכ

 עכעלדנעמּוא יד טרעּבליזַאּב טָאה רעכלעװ ,הנבל רעד ןּופ ץנַאלג

 סָאד םיא ךיז טָאה סלָאמַאד ןוא ,ןגערּב עטייוו יד ןּוא ןרעסַאװ

 ,טקירדעגנעמַאזּוצ ץרַאה

 .טרזחעג ךיז רע טָאה ױזַא -- !ַאװַאדרָאק --

 ןּופ ןעמָאנ ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יװ ,"אווָאדרָאק , טרָאװ סָאד

 טרעהעג טָאה רע רעכלעוו ןגעװ ,טָאטש רעלופשינמיײהעג ַא סעּפע
 - ,עלהשעמ ןטפּושיּכרַאפ ַא ןיא לָאמַא ץעגרע |
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 ןהפ ןעמענמּורַא טזָאלעג ןצנַאגניא דלַאּב ךיז טָאה רע ןּוא

 ,ןעקנאדעג עקידנעיירפרעד ןּוא עסיז

 ןעמַאמ יד ,.,ןעמּוושעג געוו םעד טימ ךיוא זיא עמאמ יד --

 עקיזָאד יד ףױא ,ןעלזדניא עקיזַאד יד ףיױא טקיקעג ךיוא טָאה

 | ,ןגערּב

 ףיוװעגנָא רעדליב ןוא רעטרע עלַא יד ןּבָאה סלָאמַאד .ןּוא

 טשינ ןיוש םיא ןּבָאה ייז ןּוא ,טייקדמערפ רעייז ןּופ סעּפע םיא רַאפ

 ןּבילּבעג םינּפ:לּכילע ךָאד ןיא סע םירָאװ ,םַאזנייא ױזַא ןעזעגסיוא

 ,ןקילב סרעטומ ןייז ןּופ סעּפע ייז ףיוא

 יז ןּופ רענייא טָאה ,ןרעװ ּוצ ןּפָאלשטנַא טשינ ידּכ ,טכַאנַאּב

 ְךָא טנַאמרעד םיא טָאה גנַאזעג סָאד יװ ,ךַא ןּוא ,ןעגנוזעג סרעפיש

 .ןפעלשנייא םיא טגעלפ עמַאמ ןייז עכלעװ טימ ,רעדיל עסיז יד

 ,גנַאזעג עקיזָאד סָאד קידנרעה ,רע טָאה טכַאנ עטצעל יד

 ןייז ןסירעגרעביא טָאה רעפיש רעד ,ןענייוו ּוצ ךיוה ןּבױהעגנָא

 ;ןפורעגסיוא ךיוה םעדכָאנ ןּוא ןגיושעג עלייוו ַא ,לדיל

 ! לווייט םּוצ ,זיא סָאװ ! לגנִיי ,עּבָאּב ןייק טשינ עשז-ייז ןּוא --

 ןּוא , , ,טייוו םיא ןּופ זיא םייה יד סָאװ ,טעשטעּב ןּוא -- רעונעג ַא

 ןעמּוושעגכוד טלעװ עצנַאג יד ןענייז רעּונעג זַא ,טשינ ןעד ּוטסיײװ

 ,םּור טימ ןּוא ףמו:רט טימ ,םּורַא ןּוא םּורַא

 טליפרעד ,לסיּבַא טקרַאטשעג רעקנעמירַא רעד ךיז טָאה

 םעד ץלָאטש ןּביוהעגפיוא ןּוא ,ןרעדָא ענייז ןיא טּולֹּב רעּונעג סָאד

 ףיז ידּכ ,רעדּור ןיא טסיפ רעד טימ קידנּבעג ּפַאלק ַא ,ןרעטש

 .טּומ ןכעלנעמ רעמ טימ ןעמענּוצנַא

 ױזַא ךיוא לעװ ךיא -- ,טכַארטעג רע טָאה -- !טּוג ,ָאזלַא --

 ,םּורַא ןוא םּורַא טלעװ עצנַאג יד ןעמיוושכרוד ךיוא זּומ ךיא ! ןייז

 ףיא לעװ םעדכַאנ ןּוא ,עצנַאג ןרָאי ,ןרָאי ןעמיוש לעװ ךיא ןוא

 .,רדסּכ ױזַא ןייג לעװ ךיא ,ןליימ רעטרעדנוה ,רעטרעדנוה סיפוצ ןייג
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 פםייֲא ּוליפַא רימ לָאז סע ןעװ !עמַאמ ןיימ ןעניפעג לעװ ךיא זיּב

 ירַאפ ןלַאפּוצקעװַא ןּוא רעקידנּברַאטש ַא ןיוש ןעמּוקּוצנַא .ןעמוק
 יראנ יז לָאז ךיא יּבַא ,ןייז טשינ לָאז סע סָאװ !רעטיוט ַא סיפ עריא
 ךיז לעװ ךיא !קיטּומ ןיז לעװ ךיא !ןעז שטָאכ לָאמנייא ךָאנ

 ,,,!לעװ ךיא !טסיײרד ןייז לעװ ךיא ! קיטומ

 ףיא ןעמוקעגנָא רע זיא ,טסייג ןטקראטשעג  ַאזַא טימ ןּוא
 'טָאטש רעד ּוצ גָאט ןטריפ ןּופ ןגרָאמירפ ןעיורג ,ןטלַאק םעד
 ,,ַאנארַאּפ ךייט ןּופ גערּב ןכיױה םעד ףיוא טגיל עכלעוו ,ָאירַאסָאר
 ?סירגַאּב ךעמייּב-טסַאמ ןּופ ךעלעדנעפ עקידנכָאפ רעטנזיוט ּוװ ,טרָאד
 ,ןרעסַאװ עטליטשעגנייא יד ןּוא ךיז

 א
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 .קערַאמ ךיז טָאה ,עקרַאּב רעד ןּופ ןײנּפָארַא ןכָאנ דלַאּב
 ,טנַאה רעד ןיא עלעקעּפ ןייז טימ ,ןיירַא טָאטש ןיא טזָאלעגקעװַא
 ןּופ רָאטקעטָארּפ רעד ןכלעװ ּוצ ,רעניטנעגרַא םעד ןכּוזּוצּפָא ידנ
 ..ָאקער עכעלטע לטרַאק-טיזיוו ַא ףיוא ןּבעגעגטימ םיא טָאה אצָאּכ
 ,רעטרעוו:רידנעמ

 טָאה ,ָאירַאסָאר טָאטש דעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע ןעוו
 .,טָאטש רעטנַאקַאּב ןיוש ַא ןיא ןײרַא טייג רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיו
 ,ןסַאג עכיילג ןּוא עגנַאל ךעלדנעמוא עּבלעז יד ןעוועג ןענייז סָאי
 טָאה רעכעד יד רעּביא ,רעזײה עסיײװ עקירעדינ טימ עטיױּברַאנ
 .עשיפַארגעלעט ןּוא עשינַאפעלעט ןּופ ץענ ערעייהעגמוא ןַא ןגיוצעג ךיז
 רעּביא ,ןּבעװעג:ןיּפש עקיזיר יװ ,ןעגנָאהעג ןענייז עכלעוו ,ןטָארי
 ןופ ײרעקַאנק סָאד ןעגנולקעגּפָא טָאה סַאג רעד ןּופ רענייטש יי
 :ןעיירש סָאד ,ןגעװ יד ןּופ ןעקסַארט סָאד ,סעװָאקטָאּפ סדרעפ יד
 ףייװנטונימ ,טשימעג םיא ךיז טָאה ּפָאק רעד .ןשטנעמ יד ןּופ
 -ןעמּוקעגנָא סָאװ-רָאנ זיא רע זַא ,קּורדנייא םעד טַאהעג רע טָאה
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 ףיוא ןכּױז ןזָאלקעװַא טשרע ךיז ףרַאד ןּוא סעריײא-סָאנעוּב ןייק-

 ,בֹורק ןייז יינ סָאד

 ךיו קידנעירדנירא ,העש ַא רשפא ױזַא ןעגנַאגעג ןיא רע

 יעג ןקינעטנייא ,ןקידנּבױטרַאפ םעד ןיא ,טרָאד לָאמַא ,ָאד לָאמַא

 רעד ףיא ץלַא רדסּכ טיירדעג ךיז טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,שיור

 ,ךיז ןגערּפכָאנ ןגנַאל ַא ךָאנ ,ךעלדנע טָאה רע !יּב ,סַאג רענעגייא

 .ןעגנּולקעגנָא טָאה רע ,רָאטקעטָארּפ םעיינ ןייז ןופ זיוה סָאד ןענּופעג

 עלעה טימ שטנעמ רעּבָארג א סעּפע ןזיװַאּב ךיז טָאה ריט רעד ןיא

 ּוצ ןעזעגסיוא טָאה רעכלעװ ,םינּפ ןשיטַאּפמיסמוא ןַא טימ ,רָאה

 ַא ףיא ןּוא זייּב םיא ןּוא ,זױה םעד ןּופ רעטלַאװרַאפ רעד ןייז

 ; ןוטעג גערפ ַא ךַארּפש רעדמערפ

 לּוטסלײװ סָאװ --

 ,תיבה-לעב-זיוה םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעגנָא טָאה לגנִיי סָאד

 זיא - טרעפטנעעג רעטלַאװרַאפ רעד טָאה -- רעה רעד --

 ןייק עילימַאּפ רעצנַאג ןייז טימ טנװָא ןיא ןטכענ ןרָאפעגסױרַא

 ,סעריײא-סָאנעומ

 ַא טימ ךָאנרעד ,ןושל ןָא ןּבילּבעג ןייטש זיא לגנַיי סָאד

 :טגָאזעג לֹוק ןטשימעצ ּבלַאה

 -- ,ןײלַא ןיּב , . ,םענייק טשינ ָאד ּבַאה ךיא .., ,ךיא רעּבָא --

 ,לטרַאק-רידנעמָאקער סָאד טגנַאלרעד ןּוא

 ןּואא ,טנעײלעגרעּביא ,ןעמונעג סע טָאה רעטלַאװרַאפ רעד

 : ןָאט ןטלַאק ַא טימ טגָאזעג

 םעד ןּבעגרעּביא סע לֹעװ ךיא ,טשינרָאג טרָאד סייוו ךיא --

 | ,ןעמּוקקירּוצ טעװ רע ןעו ,םּורַא שדֹוח ַא ןיא רעה;

 -- | קיטייג ףרַאד ךיא ,., ,ןײלַא ָאד ךָאד ןיּב ךיא ,ךיא רעּצַָא --

 ,ןטעּבעג לגנִיי סָאד ךיז טָאה

 קינײװ -- טרעפטנעעג רעָארג רעד טָאה -- ! ריד יג ,ע --
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 שלא ענייד ּוצ ריד ייג !ןטנאק ערעייא ןּופ ָאד רימ ןּבַאה רעּפעלש

 ! רענעילַאטיא יד ּוצ ,ןעלטעּב רענעילַאט

 -סָאד .זָאנ רעד רַאפ ריט יד טּפַאלקרַאפ םיא טָאה רע ןּוא

 ,טרענײטשרַאפ יװ ,ןּבילּבעג ןייטש זיא לגנִיי

 .ןעננַאגעגקעװַא ןּוא עלעקעּפ ןייז ןעמּונעג רע טָאה ךעלדנע

 ןטשימעצ ַא טימ ןוא ,ןכָאטשעגכרּוד יװ ,ץרַאה ַא טימ ,ךעלעמַאּפ

 ,ֿפָאק

 ; ןעמ טייג ּוװ ? ןעמ טּוט סָאװ

 גָאט ןייא רָאנ ןעװעג ןיא ַאװָאדרָאק ןייק ָאירַאסָאר ןּופ

 -*עלטע זיולּב טַאהעג ןיוש טָאה קערַאמ רעּבָא .ןַאּב רעד טימ עזייר

 .יסיוא טנייה ךָאנ ןּומ רע סָאװ ,סָאד קידנעמענּפָארַא ,סעריל עכ

 "ָבַצ ףױא טלעג ןעמ טמענ ּוװ ? ןּבײלּב םיא טעװ סָאװ -- ןּבעג

 - רעּבָא .. ,ןענידרַאפ טנעקעג טלָאװ רע ? ַאװָאדרַאק ןייק טעליּב ַא ןפיוק

  .טעּב !טעּברַא ,גנוקיטפעשַאּב סעּפע ןטעּב רע לָאז ןעמעוו ַאּב ,ּוװ

 יװ ,ןעגנורעדינרעד ,ןעגנּוקידײלַאּב ,ןגָאוּפָא יד ! ןיינ ,ךַא ?ןעל

 טרעדנּוה ןיוש ! לָאמנייק ,לָאמנייק . . ,טכּוזרַאפ טשרע סָאד טָאה רע

 , ..ןּברַאטש ּוצ רעִירּפ רעסעּב לָאמ

 -=ךנעמוא רעד ןיא ןּוטעג קּוק ַא קידנקכַארט ױזַא טָאה רע ןעוו
 .טייו ץעגרע ןריולרַאפ ךיז טָאה עכלעװ ,ןײרַא סַאג רעגנַאל-ךעל

 ּוצ גױא ןטימ טשינ ,ןטײרּפשעגסױא-ךעלדנעמּוא ,םעד ןיא טרָאד
 -.םעד ןָא טרעװ רע יװ ,טליפרעד רע טָאה ,חטש ןטייװ ןקּוקרעד
 .ָארט ןפיוא עלעקעּפ ןייז ןפרָאװעגרעדינַא רע טָאה ...טּומ ןצנַאג
 רעיומ רעד ןָא טראּפשעגנָא ךיז ,ףיורעד טצעזעגרעדינא ךיז ,רַאוט
 .זיא ,טנעה יד ןיא םיִנּפ סָאד קידנטלַאהַאּב ןּוא ,סעצײלּפ יד טימ
 ַא יװ ,ךעלגעװַאּבמּוא ױזַא ןציז ןּבילּבעג ּוליפַא רערט ןייא ןָא רע
 ,גנולפייווצרַאפ ןּופ עּוטַאטס

 ?ּפַאג יד ;סיפ יד טימ טעּפעשטרַאפ םיא ןּבָאה רעייגכרוד יִד
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 ;ןגעװ ענעדַאלעג יד ןּופ ײרעקַאנקעג םעד ןּופ טרעטיצעג טָאה
 ,םיא ףיוא טקוקעג ןּוא ןטלַאהרַאפ ךיז ןּבָאה ךעלגנלי עמעלטצז

 ,טליפעג טשינ ןיילַא רע טָאה ,טרעיודעג טָאה סָאד גנַאל יװ
 .עג טָאה סָאװ ,עמיטש ַא סעּפע טקעװעגפיוא םיא טָאה קנילצולפ
 ;שיזרַאּבמָאל ףיוא ּבלַאה ,שינעילַאטיא ףיוא ּבלַאה טדעד

 ?דניק ,ריד זיא סָאװ --

 רעטרעװ עקױָאד יד ףיוא םינּפ סָאד ןּביוהעגפיוא טָאה רע
 ןופ יירשעגסױא ןַא טימ ןעגנּורּפשעגפױא קילּב ןטשרע םַאּב ןוא
 ; גנורעדנוװרַאֿפ

 ..?ָאד טנעז ריא --

 ,רעידרַאּכמָאל רעד ,ןַאמטּפרַאד רעד ןענַאטשעג ןיא םיא רַאֿפ
 ,םי ןרעּביא קידנעמיוש ,טעדנײרפַאּב ךיז טָאה רע ןכלעו טימי

 .גיו טשינ ןעװעג ךיוא זיא ןַאמספרָאד רעטלַא רעד רעּבָא

 ןיא ןגעװטסעדנּופ טָאה קערַאמ .לגניי ןרַאפ טרעדגּוװרַאפ רעקיצ

 ןייק ףיוא טייצ ןייק טיא ןּבעגעג טשינ גנוגערפיוא רעקנילצּולּפ ןייז'

 טימ סָאװ ,ץלַא ןלייצרעד קידנלייא ןּבױהעגנָא ןײלַא רָאנ ,ןגָארּפ

 | ןָא טייצ רענעי ןופ ןעשעג ןיא םיא;
 ןייק טשינ ןיוש ךיא ּבָאה -- טקידנעעג רע טָאה -- ךגיצַא --

 טמרַאּברעד ,געוװ ןפיוא ןעגידרַאפ טקנידַאּבמּוא ףרַאד ךיא ןּוא ,טלעג

 ןרַאּפשּפָא ןענעק לָאז ךיא ,טעּברַא ןא סעּפע רימ טניפעג ,ךייא

 ,,. טעּברַא עדעי ןעמענרעטנוא ןרעג ךימ לעװ ךיא ! סעריל עכעלטעז
 ןפיול ןעק ךיא ,ןסַאג ןרעקרַאפ ןעק ךיא ,ךעלקעּפ ןגָארט ןעק ךיא
 ײדַאּב ךימָאל ,ףרָאד ןפיוא ןטעּברַא ךיוא ןעק ךיא ,סעּפע ןגָארטּפָא

 ףעכיג סָאװ ןענעק לָאז ךיא יּבַא ,ןּבעל טיורּב ןקורט ץרַאװש טימ

 | ! עמַאמ ןיימ לָאמַא ןעניפעג ןיוש ןּוא ןרָאפ-
 סעּפע רימ טניפעג ןּוא ,רימ רעּביא ךיז עשז-טמרַאּברעד --

 ןיש לעװ ךיא םירָאװ ,טניפעג ,ביל ךייא ןיא טָאג יװ !טעּברַא ןָא

 | ,ןןטלַאהסוא טשינ רעגנעל
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 ץלַא ןַאמספרָאד רעד טָאה -- !לװייט םּוצ ! לווייט םּוצ --
 רעד ןיא ךיז קידנצַארק ןּוא ךיז םּורַא קידנקוק ,טלמרּומעג םעגייניא
 וצ גנירג זיא סע .,!טעּברַא ..!לַאדנַאקס ַא רַאפ סָאװ -- !דרָאצ
 טלָאװ סע ...רָאנ רעה !יז ןעמ טמענ ּוװ רעּבָא !טעּברַא :ןגָאז
 ,סעריל קיסיירד ןּוא רָאּפ ַא ןכַאמּוצּפױנוצ ןעגנולעג לָאמַא טשינ
 ! עקירעזדנּוא ליפ ױזַא ָאד ךָאד ןענייז ָאד . 1 ענעגייא ןשיװצ ױזַא

 ןײשּפָא ןַא טימ םיא ףיוא ןּוטעג קילּב ַא טָאה לגניי סָאד
 .ןגיױא יד ןיא גנּונּפָאה ןּופ

 ךָאנ טגָאזעג ןַאמטפרָאד רעד טָאה -- ! רימ טימ רָאנ םּוק --
 .ךיז ןגיילרעּביא םעייג ַא

 ךָאנ ךיז קידנגײּבּפָארַא ,טגָאזעג לגניי סָאד טָאה -- ?ּוװ --
 ,לעקעּפ ןייז

 ! עשז-םּוק ,םּוק גָאז ךיא זַא --

 ,ןיג ּוצ ןּבױהעגנָא דלַאּב טָאה רע ןיא

 . ןעגנַאגעגּפָא ױזַא ןענייז יז .ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא קערַאמ
 ךעלדנע ,טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ןייק ןּוא סַאג קיטש סורג ַא
 רעד ףיוא ,זױהטסַאג ַא רַאפ ןטלַאהרַאפ ןַאמספרָאד רעד ךיז טָאה
 ןרעטנוא ןּוא ןרעטש ַא ןענּופעג ךיז טָאה סע ןכלעוו ןּופ דלּוש
 "ףענעילַאטיא יד ןּופ ןרעטשנגרָאמ רעד, :טפירשפיוא ןַא ןרעטש
 קידנּפַאכקירּוצ ,ריט רעד ןיא ּפָאק םעד טקעטשעגניירא טָאה רע
 גָאז ַא ךעלירפ ןּוא לגניי םּוצ טיירדעגסויא ךיז דלַאּב םיא
 | ; ןּוטעג

 ! םּוק !טּונימ רעטּוג ַא ןיא ןעמּוקעג ןענייז רימ --
 -עג זיא ּבּוטש ןיא .ּבּוטש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז יז ןּוא

 ןשטנעמ ךס ַא ןסעזעג ןענייז ןשיט יד םּורַא ןּוא ,ןשיט עכעלטע ןעוו
 רעידרַאּבמָאל רעטלַא רעד ,טדערעג ךיוה ןּוא ןעקנּורטעג ןּבָאה ןּוא
 יװ ,םעד טול ןּוא ,טלייצרעד ןיא שיט ןטשרע םּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא
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 ףלַאּב ןעמ טָאה ,טסעג עקידנציז טקעז יד טסירגאּב טָאה רע ױזַא

 עלײװ רעצרּוק ַא טימ ,סָאװ-רָאנ טָאה רע זַא ,ןענעקרעד טנעקעג

 עטיור טאהעג ןּבָאה טסעג יד ,עינאּפמָאק רעייז ּוצ טרעהעג ,קירּוצ

 ייירש ןּוא קידנכַאל ,רעזעלג יד טימ ןעגנולקעג ןּבָאה ןּוא רעמינּפ

 | ,םענייגיא קידנע

 עקירעּביא ןָא טגָאזעג ןַאמספרָאד רעד טָאה -- !םירבח --

 -- ,טנַאה רעד ַאּב ןקערַאמ קידנטלַאה 'ןּוא קידנעייטש ,סעדעררַאפ

 ןעמוקעגזיא רעכלעוו ,ןַאמסדנַאל רעזדנוא ,לגניי עמירַא סָאד זיא טָא

 יז רע טָאה טרָאד ,רעטּומ ןייז ןכּוז סעריײא-:סָאנעוּב ןייק ַאונעג ןּופ

 .וגעגטימ םיא טָאה ןעמ ,ַאװַאדרַאק ןיא שזַא זיא יז לייוו ,ןענופעג טשינ

 ףיא טלַאװ יצ ! םירבח ,ָאזלַא . .!ַָאירַאסַאר ןייק עקרַאּב ַא ףיוא ןעמ

 -עשעק יד ןיא ךיז ַאּב סעּפע רערעדעי טרָאד ןּוטעג ךּוז ַא טשינ

 ײַאדרָאק ןייק טעליּב ַא ןפיוק ּוצ ךיז סָאװ רַאפ ןּבָאה לָאז רע ,סעג

 ףימ ןלָאז ?עשזןעד סָאװ ,םירָאװ ; ןעניפעג ןעמַאמ ןייז ןּוא ,אוו

 ?סַאג רעד ףיוא טנּוה ַא יװ ,ןזָאלרַאפ ױזַא םיא

 רימ ןלעװ לָאמנייק . .!טָאג ַאּב ,טלעו רעד ןיא לָאמנייק --

 קידנּפַאלק ,םענייניא ןגירשעג עלַא ןּבָאה -- !ןּוט טשינ סעכלעזַא
 סרעזדנוא סעּפע ךָאד ןיא רע -- ,ןטסיופ יד טימ ןיירַא שיט ןיא

 ײלמע ןענייז רימ ,רעניילק ,ָאד רעהַא רָאנ םּוק ..!ןַאמסדנַאל א

 !ןיא רעניילק רעד ןייש יװ ,רָאנ טעז ! ןטנַאװג

 ! שיט ןפיוא תועּבטמ יד ,םירבח ,ָאזלַא ---

 ..!ם" ַאזַא רעּביא ןיילַא ! זיא סָאד הירּב ַא ןּוא --

 ! ןַאמסדנַאל ,עשז:קנירט !לגניי קיטכיט ַא --

 ןקישּפָא ךיד ןלעװ רימ ,ןייז טשינ שרעדנַא רָאג ןעק סע --

 ! ןעמַאמ ןייד ּוצ

 יייוװַצ ַא ,לסקַא ןרעּביא טּפַאלקעג ןיוש םיא טָאה רענייא ןּוא

 ןטלַאהעג טיא טָאה רעטירד ַא ,ןקַאּב יד ןיא ןּפיגקעג םיא טָאה רעט
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 יַעגנֲא ךיוא ןיוש ןּבָאה רעדיװ ןטנַארגימע ערעדנַא ,עלעקעּפ סָאד

 ,ןשיט ערעייז ןּופ ךיז קידנלעטשפיוא ,ןעמוקוצוצ ןּביוה

 .עג טנעקַאּב עגר ןייא ןיא זיא לגנַיי םעד ןּופ עטכישעג יד

 :ײז ּבּוטש רעקידתונכש רעד ןּופ ;ויוהטסאג ןצנַאג םעד ןיא ןרָאװ

 ןיא יװ רעקיצניװ ךָאנ ןּוא ,רעניטנעגרַא עכעלטע ןעמּוקעגניירא ןעג
 רעכלעוו ,רעידרַאּבמָאל רעטלַא רעד טָאה ,טונימ ןעצ ןּופ ףיױלרַאּפ
 ייוװַצ םיא ןיא טַאהעג ןיוש ,שולעּפַאק ןייז טלעטשעגרעטנּוא טָאה

 ,סעריל קיצרעפ ןּוא

 קידנדנעװ ,טגָאזעג סלָאמַאד רע טָאה -- ? ןעועג טסָאה --

 ?עקירעמַא ןיא טכַאמעג טרעװ סָאד לענש יװ -- ,לגניי םּוצ ךיז

 :סיוא טסעג יד ןּופ רעצעמע טָאה -- !רעקנעליֹוװ ,קנירט --
 ןּופ טנּוזעג ןרַאפ -- .ןיװ זָאלג ַא ןקערַאמ קיד:עגנַאלרעד ,ןפּורעג
 ! ןעמַאמ ןייד

 ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ,רעזעלג יד ןּביוהעגפיוא ןּבָאה עלַא

 | ;טרזחעגרעּביא טָאה קעראמ ןוא ,ןּפַא"ק
 םיא ןּבָאה קנילצולּפ ןּוא ..ןיימ ןּופ .,.. ,טנּוזעג - ןרַאפ --

 ףע זַא ,טקירדעגפיונּוצ זדלַאה ןייז ױזַא ןצכָאלש עקידיירפ סעּפע

 ןפיוא ןפרָאװעג ךיז ןּוא שיט ןפיוא זָאלג סָאד טלעטשעגקעװַא טָאה
 ,ןטלא םעד זד"גה

ִ* + 
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 זיא ,ןגָאט ןּבױהעגנָא טָאה סע רָאנ יװ ,ירפרעדניא סנגרָאמוצ
 .יירפ ,ַאװַאדרַאק ןייק געװ ןיא ןעועג רעדנזייר רעגיילק רעד ןיוש
 .,ןליפעגרָאפ עטסעּב ,עטסעּב יד ןּוא טּומ ,גנּונפָאה טימ לוּפ ,ךעל
 ,ןענעק ךיז לָאז עכלעװ ,טייקכעליירפ ַאזַא ַאטשינ זיא סע רעּבָא
 -רּוטַאנ ערעטסניפ ,עקידהרוחש-הרמ ןּופ טלגנירעגמורַא ,גנַאל ןטלַאה
 גוצ רעד ,רעיורג ַא ,רענרַאמכ ַא ןעוועג זיא גָאט רעד .ןטּפַאשדנַאל



 ףיוא ,חטש ןטייוװ ,ןכיילג םעד רעּביא ןפָאלעג זיא ,קידייל טעמּכ

 .שטנעמ ןּופ רוּפש ןייא ןייק ּוליִפַא ןענופעג טשינ ךיז טָאה סע ןכלעוו

 רעייהעגמּוא ןַא ןיא ןיילַא רענייא ןסעזעג זיא קערַאמ .בושי ןכעל

 עכלעוו ןיא ,ןענַאגַאװ יד ּוצ ךעלנע ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאגַאװ ןגנַאל

 טייז רעטכער רעד ןיא טקּוקעג טָאה רע ,עקנַארק רעּביא טריפ ןעמ

 טָאה ,סקניל יא ,סטכער יא רעּבָא ,רעקניל רעד ןיא טקּוקעג ,ןײרַא

 -עג ןּבָאה סע רעכלעו רעּביא ,ּפעטס עּבױט יד רָאנ ןגיוצעג ךיז

 .םּולעגמּוא ,עניילק רָאנ זיולּב טרָאד לָאמַא ,ַאד לָאמַא טעשטרַאטס

 סעּפע ןיא ,ןגייווצ עטמּורקעצ ,ןעמַאטש עקידהנושמ ,רעמייּב עטרעּפ

 רַאפ ןטלָאװ ייז יװ ,ןטלַאטשעג ענעעזעג טשינג לָאמנייק ךָאנ עכלעזַא

 .רָאפ עכעלרעדנוו עקיזָאד יד ןעמּונעגנָא ןעוועג קערש ןּוא ןרָאצ

 ,םירָא ,רעטסניפ ױזַא ןעוועג זיא ןסקַאװעג זיא ָאד סָאװ ץלַא ,ןעמ

 קיטש ןטייוו ,ןסיורג ןקיזָאד םעד ןּבעגעגוצ טָאה סע זַא ,קירעיורט

 ,תורבקה-תיּב ןכעלדנעמוא ןַא ןּופ ןעזסיוא ןַא דנַאל-ךַאלּפ

 .עג ,העש ַא טלמערדעג ,העש עּבלַאה ַא טלמערדעג טָאה רע

 ץלַא ןעװעג ןיא םיא םורַא רעּבָא ,ןּוטעג קילּב ַא ,ןגיוא יד טנפע

 רעדָא ,ןטימעגסיוא ןּבָאה יז עכלעוו ,סעיצַאטס יד ,דליב עּבלעז סָאד

 .עמַאזנייא ןעװעג ןענייז ,טלעטשעגּפַא ךיז ןּבָאה ייז עכלעוו ַאּב

 ךיז טָאה גּוצ רעד ןעו ןּוא ,רעניווונייא-רּבדמ ןּופ ךעלזייה יד יו

 טָאה -- ,עמיטש ןייק ,סמענייק טרעהעג טשינ ןעמ טָאהָטלעטשעגּפָא

 ןלַאפרַאפ ַא סעּפע ןיא ױזַא טרָאֿפ רע זַא ,טכַאדעג לגגיי םעד ךיז

 טלייא רעכלעוו ןּוא טשינ טסייוו רענייק ןכלעוו ןּופ ,גוצ םענערָאװעג

 ,טכַאדעג ךיוא םיא ךיז טָאה סע ןּוא .רּבדמ רעד ןיא ליצ ַא ןָא ײזַא

 ןּוא ,עטצעל יד ןייז לֵאמַא ךָאד טעװ עיצַאטס זיא סע עכלעוו זַא

 .שינמײהעג א ּוצ גנַאגסױרַא ןַא ןײז טעװ ריא ןּופ ךיילג זַא

 טגיו רעטלַאק ַא .םיטבש עדליװ ןּופ בּושי ןכעלקערש ןּוא ןלּוּמ

 קעד רעד ףיוא םיא קידנצעזפױרַא ,ןײֹרַא םינּפ ןיא ןזָאלּבעג םיא טָאה

 טשינ רעטָאפ רעד ךיז טָאה ,לירּפַא עדנע ,ַאּנעג ןיא ףיש ןופ
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 ,טלַאק ןייז ,ןעמּוקנָא ןייז ךָאנ ,עקירעמַא ןיא -ךָאנ לָאז סע זַא ,טבערעג)

 ךָאנ ,רע טָאה .ךעלמישוּבלמ עטכייל ןיא ױזַא םיא טקישעגקעװַא ןטאמ

 עסיורג ַא טליפרעד ,עזייר רעטכעלש רעקיזָאד רעד ןּופ העש עכעלטע?

 יד ךָאנ טייקעדימ עסיורג ַא טלעק רעד טימ םענייניא ןּוא ,טלעק-
 - ליפ ױזַא טימ ןעװעג לּופ ןענייז עכלעוו ,געט ענעגנַאגרַאּפ עלַא

 :רעד טשינ רעדָא ,עזָאלּפַאלש ךיוא ןּוא ,ןעגנוּבעלרעּביא עדנרידק

 ,טכענ ענעפָאלשי

 ןּוא ,גנַאל ןפָאלשעג ןזיא רע .,ףָאלש ַא ןלַאפַאּב םיא ןיא סע

 וִא ,טליפרעד טָאה רע ,רענעריורפעג ַא ןצנאגניא טּפַאכעגפױא ךיז

 אֹזִא ןעמונעגמורַא םיא טָאה סע ןּוא ,טכעלש סעּפע םיא ןיא סע

 ןיא ןּברַאטש ןּוא ןרעװ קנַארק ךָאנ ןעק רע זַא ,ורמּוא עכעלקערשי

 ךעלקערש רעקיזַאד רעד ןיא ,ָאד ןרעװ ןפרָאװעגקעװַא ןוא ,געוו םעד/

 ןסערפעגפיוא טלַאװ רעּפרעק ןייז ּוװ ,ּפעטס רעמַאזנייא ,רעקיטעמנע}

 ,טגיה יד ןּופ ןרָאװעג ןסירעצ רעדָא ,?גייפ-ביור יד ךרּוד ןלרָאװעג

 . יִד ןּופ סרעּפרעק יד טימ ןגױא ענייז רַאפ ןעשעג זיא סָאד יד

 טייז רעד ַאּב ןרָאװעג ןפרָאװעגקעװַא ןענייז סָאװ ,דרעפ ןּוא תומחנע- |

 ,טרעקעגּפָא לקע טימ ןגױא יד טָאה רע עכלעוו ןופ ןּוא ,געוו ןּומ

 ,טייקיטכעממּוא רעקידנעטשלָאפ ןּופ ליפעג אזַא ןּופ ןעמּונעגמנרא ,

 ןעבייז ,רּוטַאנ רעקידנגייווש ,רעקירעיורט:ףיט רעד ןּופ טלגנירעגמנרג;

 ,עקידנגָאזרַאפ סטכעלש ,עקיטעמוא ןרָאװעג ןליפעג ןּוא ןעקנַאדעג ענייז

 -עג רעטּומ ןייז טעװ רע זַא ,רעכיז ךיוא ןיוש ןעד רע ןיא

 מעינרָאג ןצנַאגניא טרָאד ןיא יז ּביױא ןּוא ?ַאװָאדרַאק ןיא ןעניפ

 תּועט ַא טָאה ?סעטרַא סָאל, סָאג רעד ןּופ רעה רעד ּביוא ? ןעוועג

 ,.?טשינ ןיוש טּבעל יז ּביוא . , ,ךיוא ביוא ןּוא ? ריא ןגעװ טַאהע2;

 םיא ךיז טָאה ,ןעקנַאדעג עקיזָאד יד טימ קידנרעװנפָאלשטנַא
 זַא ,טכַאנ ןיא סע זַא ,ַאװָאדרָאק ןיא ןיוש זיא רע זַא ,טמולחצ 2

 ןופ ,ןריס עלַא ןּופ רע טרעהרעד ָאד ןּוא ,סַאג ַא ףיוא טייג "עא
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 .ָאטשינ !ָאטשינ .ָאטשינ ןיא יז :יירשעג ַא רעטסנעפ עלַא

 יףעורעד ןּוא ,ןריורפעג ךעלקערש טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה רצ

 ײענֿב"א ,ךרעּב טימ ןשטנעמ יירד סעּפע ןָאגָאװ ןּופ ףיט רעד ןיא

 'ליטש קידגדער ,ןּבָאה עכלעװ ,סעלײשטַאפ עטרילַאק ןיא עטליה

 .םיא ףיוא טקוקעג ,ךיז ןשיווצ

 .ןענייז סָאד יצ ,טסייוו רעװ ,ןעמּונעגכרּודַא םיא טָאה דשח ַא
 .ןעמענוצ ןּוא ןענעגױהרעד םיא ןליװ עכלעװ ,רעדרעמ ןייק טשינ
 רעכלעו ןּופ ,המיא עכעלקערש ַא ןלַאּפַאּב םיא יא ? עלעקעּפ ןייז
 .ךייז ןּוא ,טלעק רעד ןּופ יװ ,טרעדױשעג רעמ ךָאנ םיא טָאה סע
 .ירַאפ םיא ןוא ןטעּברַא ּוצ ןבױהעגנָא טָאה עיזַאטנַאפ עטציירעגפיוא

 ,רעדלינ ערעכעלקערש ץְלַא לָאמַא סָאװ ןלעטשוצ

 טקיקעג רדסּכ ױזַא ץלַא רעדנזייר יירד יד ןּבָאה לייוורעד
 "נָא ךיז ןּוא ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה ייז ןּופ רענייא ןּוא ,םיא ףיוא
 .גיא רַאג ןיוש לגגי סָאד טָאה סלָאמַאד ,םיא ּוצ ןקורוצוצ ןביוהעג
 .שטנעמ ןקיזָאד םעד ּוצ קידנפיולוצ ןּוא ,ןריוװעגנָא ּפָאק םעד ןצנאג
 :ןגירשעגסיוא רע טָאה ,סמערָא עטײרּפשעצ טימ

 'ןיּפ ךיא !לגניי םירָא ןַא ןיּב ךיא ! טשינרָאג ּבָאה ךיא --

 ְךעֶק ךיא ,ןײלַא ןיּב ךיא ! עמַאמ ןיימ ןכּוז ןעילַאטיא ןופ ןעמוקעג

 !סטכעלש ןייק טשיג רימ טוט ,ןרעװ טשינ ךימ

 :טקערש לגניי עמירָא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ רעדנזייר יד ןּבָאה

 .,טקלּורַאּב ,טעלגעג םיא ,םיא ףיוא ןגירקעג תונמחר ייז ןּבָאה ,ךיז

 .רַאפ טשינרַאג טָאה רע עכלעװ ,רעטרעװ ט"מ םיא ּוצ קידנדער

 :םיא ייז ןּבָאה ,ןייצ יד טימ טּפַאלק רע זַא ,קידנעעז ןּוא ; ןענַאטש

 ..טגָאזעג ןּוא סעליײשטַאפ יירד ערעייז ןּופ רענייא ןיא טליהעגנייא

 ײםיוא ןיוש םיא ןלעװ ייז ןּוא ,ןעילוטנייא לקניוװ ןיא ךיז לָאז רע זַא

 ,טייצ רעד ּוצ ןקעוו

 טא



 תללק ַא -- ןגירשעגסיוא רע טָאה -- !!סָאד זיא סָאװ --
 רעד ףיוא ןּברַאטש ױזַא ןיוש עקַאט ךיא זּומ ?סָאװ רעדָא ,סעּפע"
 עגושמ לעװ ךיא ?עמַאמ ןיימ קידנעניפעג טשינ ,געװ ןפיוא ,םַאג.
 סָאד טסייה יװ .,!טָאג !טָאג ! ןענעגרהרעד ךימ לעװ ךיא ,,! ןרעוש
 | ?ןענַאד ןּופ טייו ?סָאד זיא ּוװ , ,1 טרָאק

 ,..,טייקיניילק ַא !לגניי םירָא ןיימ -- !סייװ זיא סע יצ --
 ױזַא קידנענכער ,ליימ טרעדנּוהפניפ רעדָא ,טרעדנּוהריפ ַא ןצנַאגגיא;
 | , . ,ךס ןייק טשינ;

 ןייז ,טנעה יד טימ םינּפ סָאד טקעדרַאפ ךיז טָאה קערַאמ
 ,טייקיטכעממוא ןּופ ןרערט עשירעדניק ןיא ןעגנַאגעגרעּביא זיא ןרָאצ
 :טרזחעג ךיז טייהרעליטש ןּוא טנייוועג טָאה רע

 לעװ סָאװ !ןּוט ךיא לעװ סָאװ ..?ןּוס ךיא לעװ סָאװ --
 }ןּוט דניצַא ךיאמ

 טָאה -- !רעקנעמירָא ןיימ ,ןסיוװ ךיא ןעק ןענַאװ ןּופ ןּוא --
 | !טשינ ךיוא סיײװ ךיא -- :טרעפטנעעג יורפ יד?

 ןכרּוד ןּפָאלעגכרּוד ץילּב ַא יװ ריא זיא עגר רעד ןיא רעּבָא
 ;טגָאזעג לענש טָאה יז ןּוא ,ּפָאקי

 ןטירד ןכָאנ .סַאג רעד טימ סטכער יג !לגניי רָאנ רעה --
 ַאזַא ,זַאטַאּפַאק טניֹוװ ןטרָאד ,ףיוה ןסיורג ַא ןעניפעג וטסעװ רעיוט +
 ענייז טימ ןַאמּוקּוט ןייק ןגרָאמ טרָאפ רע .;? וטסײטשרַאפ ,רחֹוט -
 ןעמענטימ ךיד רע טעװ רשפא .. םיא טעּב ,ווּורּפ ,ןסקָא ןּוא ןגעוו
 טעװ רשפא ,געװ ןפיוא ןענידַאּב םיא טסעװ ּוד סָאװ ,םעד רַאפ
 ,. וצ ךיד לייא רָאנ ...,ןגָאװ ןכלעוו ףיוא ןּפַאכפױא ןזָאל ךיד רע
 ..?ףיול*

 טזָאלעג ןּוא טקנַאדעג ,עלעקעּפ ןייז טּפַאכעג טָאה לגניי סָאר
 ןסיורג ַא ןיא ןעוועג ןיוש רע זיא םּורַא טּונימ יײװצ ןיא ,ןפױל ךיז?
 צכעלטע ּוװ ,ןרעטמַאל טימ ןטכױלַאּב ןעוועג זיא רעכלעװ ,ףיוה?
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 רעד ךָאנ רָאנ ,קידנגייווש ןּוא רעטסניפ ןעוועג זיא טָאטש יד -

 - ךעלדנעמּוא ןּוא ןקיטעמוא-טיוט םעד רעביא עזייר רעטכַאמענכרּוד

 :ץנַאג טעמּכ ןעזעגסיוא םיא יז טָאה ,חטש-ךַאלּפ ןקידנעיצ ךיז

 ,ךעליירפ

 ,רעטסיולק םעד ףיוא םיא טגערפעג ,חלג ַא טנגעגַאּב טָאה רע

 .ויוה סָאד ךיא ןּבעלרעד ןּוא ,ןענּופעג םיא ימ רעקירעּביא ןָא

 .,לקעלג םַאּב ןּוטעג יצ ַא טנַאה רעקידרעטיצ ַא טימ רע טָאה דניצַא

 ןטלאהוצנייא לסיּב ַא ידּכ ,טסּורּב רעד ּוצ טקירדעגוצ עטייווצ יד ןּוא

 יא ׁשזַא םיא טָאה סָאװ ,ץרַאה ןייז ןּופ ןּפַאלק עכעלקערש טָאד

 ,טקיטשעג זדלאה

  סעּפע ןענעפע ןעמּוקעגסיורא זיא לקעלג ןופ גנילק םעד ףיוא

 טָאה לגניי סָאד רעּבָא .טנַאה רעד ןיא טכיל טימ יורפ עטלַא ןַא

 ,ןדערסױרַא טנעקעג טשינ טרָאװ ןייק

  ףיֹוא טגערפעג עטלַא יד טָאה -- ?סָאד ןעמעװ ּוצ --

 .שינַאּפש

 .,טרעפטנעעג קערַאמ טָאה -- זעניווקעמ רעינישזניא םּוצ --

 .טלָאװעג טלָאװ יז יװ ,גנּוגעװַאּב ַאזַא טכַאמעג טָאה עטלַא יד

 ּפָאק ןטימ קידנעלקָאש ןּוא ,ןגײלנעמַאזּוצ טסּורּב רעד ףיוא טנעה יד

 :טגָאזעג

 .-טכַאד !ןעניווקעמ רענישזניא םּוצ ךָאנ ץלַא .,,,? ּוד ךיוא --

 .יירד ! םעד ּוצ ןכַאמ ּוצ ףֹוס ַא ,ןעװעג טייצ ןיוש טלָאװ סע ,ךיז

 .ןייא ןיא ץלַא םיא ןטלַאה ייז ןּוא ,ָאטשינ ןיוש זיא רע יװ ,םישדח

 ןעגנּוטייצ יד ןיא ןּבָאה רימ סָאװ ,סָאד קינייװ ךָאנ זיא ,..,!ןכּױז

 ןסַאג יד ןּופ "סעגָאר, יד ףיא רָאג רימ ןלָאז רשפא ?טריסנַאנַא

 סיורַא ךיז טָאה זעניזקעמ רענישזניא רעה רע- זא ,ןקּורד ןזָאל

 ! ןַאמלוקּוט ןייק ןגיוצעג
 "רעּבַא םיא טָאה סע ,ןלַאפעגּפָארַא טנעה יד ןענייז ןקערַאמ

 .גנּולפייװצרַאפ ןּופ ןרַאצ רעכעלקערש ַא טּפַאכעגמּורַא דלאּב
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 ןּבױהעגנַא ןיוש טָאװ סע ןעװ ,ןפַאלשעגנייא םיוק זיא רע

 ןעוועג ןיוש רע זיא ,טקעוװועגפיוא םיא ןּבָאה ייז ןעו ,ןרעװ לקנּוט

 .ַאװַאדרָאק ןיא

* * 

 -סורַא זיא רע לענש יװ ןּוא ,טפיזעגּפָא טָאה רע ףיט יװ ,ךַא
 .עג ךיז רע טָאה עיצַאטס רעד ףיוא דלַאּב ! ןָאגַאװ ןּופ ןעגנּורּפשעג

 -גיא ןּופ זיוה סָאד ךיז טניפעג סע ּוװ ,עטמּבַאַאּב יד ןּופ םענייא טגערפ

 ןעמָאנ םעד ןפּורעגנָא םיא טָאה רעטמַאַאּב רעד ?זעניװקעמ רענישז

 .סָאד ,ןענופעג ךיז טָאה יה סָאד ןכלעװ ןּבעל ,רעטסיולק ַא ןּופ

 .קעװא ךיילג ךיז ןּוא ,קנַאד ַא :ןגָאז ּוצ ןזיװַאּב םיוק טָאה לגנִיי

 ,טזָאלעג

 ,ןײרַא טָאטש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע ,טכַאנ ןעוועג זיא סע

 ָאירַאסָאר ןייק רעדיװ זיא רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע ןּוא

 ןּוא עכיילג עּבלעז יד ןעזעג רע טָאה רעדיװ םירָאװ ,ןעמּוקעגקירּוצ

 ןּופ ןענַאטשַאּב ןענייז סָאװ ,ןסַאג עגנַאל ךעלדנעממּוא יוזא טקנּוּפ

 עלַא ןענייז סָאװ ,ןסַאג ,רעזייה עסייװ ,עקירעדינ עכלעזַא ךיוא

 .עכיילג ןּוא עגנַאל רעדיװ עּבלעז יד ךרּוד ןרָאװעג ןטינשעגכרּוד לָאמ

 קוק ַא טָאה רע ןעוו ןּוא ,רעל ןעוועג ןגעווטסעדנופ ןענייז ייז ,ןסַאג

 .מַאל עקידנעייטש ּוו:ןטלעז עלעצנייא יד ןּופ ןייש רעד ןיא ןּוטעג

 -סיוא םיא ייז ןּבָאה ,רעייגכרּוד עכעלטע ןּופ רעמינּפ יד ףיוא ןרעט

 עכלעוו ,ערעייז רילָאק יד יװ ,ןכירטש יד ױזַא ,ןעלרעדנּוװ ןעזעג

 ךָאנ טָאה רע סָאװ ,ןוילָא ןּוא ץרַאװש ןשיװצ ןפרָאװעג ךיז טָאה

 ,ןעזעג טַאהעג טשינ סכלעזַא לָאמנייק
 קילּב ןטימ ןכּוז ןּבױהעגנָא ןּוא ןגיוא יד ןּביוהעגפיוא טָאה רע

 -עג ךיז ןּבָאה עכלעװ ,עכעלטע ןעזרעד טָאה רע .,סרעטסיולק יד

 ,לרעווש ערעייז טימ טכַאנ רעד ןּופ טייקצרַאװש רעד ףיוא טנכייצ

 ,ןטלַאטשעג עכעלרעדנּוװ



 עכלעװ ,ףיורַא ןגעװ עסיורג ףיוא ץייוו קעז ןדָאלעג ןּבָאה ןשטנעמ
 סע עכלעװ ןיא ,רעזייה עכעלגעװַאפ יד ּוצ ןעוועג ךעלנע ןענייז
 ;סרעכַאמנצניק ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא ןופ םּורַא ןרָאפ ןוא ןעניוװ
 ךעלטנייוועגמוא ןּוא רעכעד עקידכעלײקבלַאה טָאהעג ןּבָאה ןגעו יד
 .טיירּב ,רעכיוה ַא טריפעגנָא טָאה טעּברַא רעד טימ ,רעדער עסיורג
 ַא ןיא טליהעגנייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיושרעפסנַאמ רעקיעיילפ
 לוויטש ןיא ןּוא ןטַארק עצרַאװש ןּוא עסייוו ןּופ שטשַאלּפ ןטיירּב
 .םּוא ןַא טימ ןּוא ,ןעגנַאגעגוצ זיא לגניי סָאד ,סעװעלָאכ עכיוה טימ

 רע זַא ,קידנּבעגּוצ ,עטיפ ןייז טגײלעגרָאפ םיא עמיטש רעטסיירד
 רעכלעוו ,זַאטַאּפַאק ,רעטומ ןייז טכוז ןּוא ןעילַאטיא ןופ ןעמּוקעג זיא
 שיגעקירט רעד טימ עזייר רעטייו רעקיזָאד רעד רַאפ טַאהעג טָאה
 טָאה ,םי ןטימ עזייר ַא רַאפ ןַאטיּפַאק ַא סָאװ ,גנוטײדַאּב עּבלעז יד
 סימ יד זיּב ּפָאק ןופ קילּב ןפרַאש ַא טימ םיא ףיוא ןוטעג קוק ַא
 : טרעפטנעעג ץרּוק ןּוא

 ,טױַא ןייק ָאטשיג --

 רעקידנטעּב ַא טימ טגָאזעג לגני סָאד טָאה -- רעה --
 :קעװַא רעה םעד לעװ ךיא ...סעריל ןעצפופ ּבָאה ךיא -- עמיטש
 . . ןעגידּפָא ,ןטעּבראּפַא ךיא לעװ געוו ןרַאפ , . .סעריל ןעצפופ יד ןגעג
 ןוט לעװ ךיא ...תֹומהֹּב יד רַאפ עשַאּפ ,רעסַאװ ןגָארט לעוו ךיו
 .רעד רעה רעד רימ לָאז ,ןסייה רָאנ ךימ טעװ רעה רעד סָאװ ,ץלַא
 ...רעװש טשינ ןיּב ךיא .. .ןגָאװ ןכלעוװ ףיוא ןּפַאכוצפױוא ךיז ןביול

 לָאמ סָאד ,ןוטעג טכַארטַאּב ַא רעדיװ םיא טָאה זַאטַאּפַאק --

 ,רעכעלטניירפ לסיּב ַא ןיוש

 -ימ ןרָאפ םעד ץוח א ןּוא !טרָא ןייק ָאטשינ זיא סע --

 טָאטש רערעדנַא ןַא ןיא ןרָאפ רימ ,ןַאמוקּוט ןייק טשינרָאג ךָאד
 טרָאד טזומעג ךיד ןטלָאװ רימ ,ָארעטסע ' ללעד ָאגַאיטגַאס ןייק ,ןײרַא
 טסלָאװ ,געװ לקיטש שּפיה ַא ךָאנ זיא ?רָאד ןופ ןוא ,ןײלַא ןזָאלּפָא

 ,סופּוצ ןייג טזּומעג
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 | ןייג ךיא לעװ ליפ ױזַא לָאמ ייווצ ךָאנ .רעה ,ןייג לעװ ךיא --
 .ןיהא טרָאד זיא סע יװ ןיוש ךימ לעװ ךיא .ױזַא יצ יזַא ,טּוג יג ךיא
 ןיילק א !ןגָאװ ןפיוא ןעמענפוא רעה רעד רָאנ ךימ לָאז .., ,ןגירק
 . . ,ןעשטרָאקנײא ךימ לעװ ךיא ! רעה םעד ךיא טעּב ,רָאנ טרָא עלעציּפ
 רעה רעד ךימ לָאז !רימ רעּביא ןעמרַאּברעד רעה רעד ךיז לָאז
 | ןיילא ָאד ןזָאלרַאפ טשינ

 ןּופ עזײר געט קיצנָאװצ ךָאד זיא סָאד |לגעי  רעּבָא --
 ,ןענַאד

 !טשינ טדַאש סע ! ןייז לָאז --
 ! עזייר ערעווש ַא זיא סָאד ןּוא --
 םעד טעּב ךיא ,ןטלאהסיוא זיא סע יװ ןיוש לעװ ךיא --

 | רעקרַאטש ַא ןיּב ךיא ! רעה
 רעניײא ןײג םעדכָאנ ןוּומ טסעװ ּוד זַא ,עשזיקנעדעג --

 ,ןײלַא

 ,ארֹומ ןייק טשינרָאג רַאפ ּבָאה ךיא ! רעה ,ןייג לעװ ךיא --
 ןעמרַאּברעד רעה רעד ךיז לָאז ! ןצניפעג עמַאמ ןיימ רָאג לָאז ךיא
 | ףימ רעּביא

 סָאװ ,רעטמַאל יד םינּפ םּוצ ןגָארטעגּוצ םיא טָאה זַאטַאּפַאק
 טָאה םעדכָאנ ,עלייוו ַא טקוקעג ,טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע
 : טגָאזעג רע

 ,טּוג --

 ,טנַאה רעד ןיא ןּוטעג שּוק ַא םיא טָאה לגניי סָאד
 ַא ריפ ןגרָאמ ,ןגָאװ ןפיוא ןפָאלשרעּביא ךיז טסעװ ּוד --

 -- ...סעכָאנ סָאנעוּב ,ןקעװפיוא ךיד ךיא לעװ ירפרעדניא רעגייז
 עטּוג ַא :טײטַאּב סָאד סָאװ ,שינַאּפש ףיוא ןגעגעגּוצ רע טָאה
 ,טכַאג
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 :ןרעטש יד ןּופ ןייש סַאּב ךָאנ ,ירפרעדניא רעגייז ַא ריפ

 סיורג ַא טימ טרירעג ןגעװ ענעדָאלעג עייר עגנַאל יד ןיוש טָאה

 +עג ןּבָאה ןגָאװ רעדעי ,ןטייק יד ןּופ יירעגנילק ןּוא יירעצלירגעג

 יעג ןענייז ןגָאװ ןדעי ַאּב ןּוא ,ןסקָא עטנַאּפשעגניײא ייווצ טּפעלש

 .ןשיוט ּוע ףיוא רָאּפ ייווצ ךָאנ ןדנּוּבעגנָא ןעוו

 יעגקעװַא ןּוא ןרָאװעג טקעוועגפיוא זיא רעכלעוו ,לגנִיי סָאד

 דיא ,קעז סיוטש ַא ףיױא ןגעװ יד ןּופ םענייא ףיוא ןרָאװעג טצעז

 ,ןפַאלשעגנייא קירּוצ רעדיוו דלַאּב

 יעג גוציעזייר רעצנַאג רעד טָאה ,טכַאװעגפיוא טָאה רע ןעוו

 עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןּוא ,טֹרָא ןקינז ַא ףיוא טז רעד ןיא טּור

 ,?זעגָאעּפ סָאל,, ןסייהעג ןּוא עזייר רעקיזָאד רעד ּוצ טרעהעג ןּבָאה

 טָאה סָאװ ,סנרעּבלעק לטרעפ ַא םּורַא דרע רעד ףיוא ןסעזעג ןענייז

 ןצלָאטש-ץלָאה ייווצ ףיוא ןעגנָאהעגנָא ,גנַאטש ַא ףיוא ןטָארּבעג ךיז

 . ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה טניװ רעד סעכלעוו ,רעייפ ןסיורג ַא רעּביא

 | .ןזַאלּבפיוא

 עלַא סע ןּבָאה ,קיטרַאפ ןעוועג ןיוש זיא סנטָארּבעג סָאד ןעוו

 :עג רעטייוו ןּוא ןפַאלשעגרעּביא לסיּב ַא ךיז ,ןסעגעגפיוא םענייניא

 טימ ןגױצעג עזײר יד ךיז טָאה ױזַא ןּוא .ןיֹרַא געװ ןיא טריר

 .לעז ןּופ שרַאמ רעד יװ ,רעלוגער ,רדס ןּבלעז םעד ןּוא םענייא

 יּפָא ךיז ,רעגײז ַא ףניפ טרירעג ייז ןּבָאה ירפרעדניא ןדעי ,רענ

 ןייג ןּוא ,גָאטימ ךָאנ ףניפ טרירעג רעדיװ ,רעגייז ַא ןייג טלעטשעג

 :רעגעלטכַאנ ףיוא טלעטשעג ךיז רעגייז ַא

 ןּבירטעגרעטנּוא ןּוא דרעפ ףיוא ןטירעג ןענייז רעזענָאעּפ יד

 *עג ,רעייפ טכַאמעג טָאה לגניי סָאד .רעטיר עגנַאל טימ ןסקַא יד

 רעסַאװ טגנערּבעג ,ןרעטמַאל יד טקיניײרעג ,תֹומהֹּב יד ןסע ןּבעג

 ,ןעקגירט םּוצ

 "עגסיוא םיא טָאה ,ןרָאפעגכרּוד ןענייז ייז עכלעוו ,טנגעג יד

 ײרַאפ רעקיטש עסיורג ָאד ןעװעג ןענייז סע ;עיזיװ ַא סעּפע יװ ,ןעז
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 ייורּב ןצנאגניא טעמּכ ,ךעלמייּב עניילק ןיפ ןשינעטכידעג ענעסקַאז

 ךּופ ןטנָארפ יד ,רעזיה ענעפרָאװעצ עכעלטע ןופ םיבּושי ,ענ

 ןציּפש עטצינשעג עכלעזַא טימ טנײשַאּב ןעוװעג ןענייז סע עכלעוו

 :סָאד רשפא ,חטש רעסיורג רעייהעגמּוא ןַא ,טיור ףיוא טּברַאּפעגּפָא ןּוא

 *עג טָאה סָאװ ,ןכײט-ץלַאז עסיורג עטלַארּוא ,עקילָאמַא ןּופ רעגעלעג

 קילּב ןטשרע םַאּב דלַאּב ץלַאז ןייז ןּופ טייקסייוו רעד טימ טקנַא?

 / יײליטש ,עטסוּפ ענעגייא יד ץלַא קידנעטש ןּוא םּוטעמּוא ןּוא ,גיוא ןּופ

 ,טייקטייוו עטײרּפשעגסױא-ךיילג ,עקידנגייוװש

 ירד רעדָא ייוװצ ןענעגעגַאּב ייז ןגעלפ ןטלעז רעייז ,רעייז

 --לעוװ ,ןטניה ןּופ דרעפ-סַאּפַאז ענעדנוּבעגוצ טימ ,רעדנזייר עקידנטייר

 רד רעדיװ ןּוא ,ּפָאלַאג ,טניװ ַא יװ ןגָארטעגכרּוד ךיז ןּבָאה עכ

 בעט יד ,טיקליטש עטײרּפשעגסיױא-טיײװ יד ןּוא טייקטסּוּפ עּבלעז

 .+גנַאל ,עסייה ,םי ןטימ ןפיוא יװ ,עקיטרַאנײא עכלעזַא ןעוועג ןענייז

 .עגנַאל ךעלדנעממוא ,עקיליײװו

 .ןייש קיטכערּפ ןעוועג זיא רעטעװ סָאד רָאנ

 'רעמ ץלַא גָאט ַא סָאװ ןרָאװעג ןענייז רעזענָאעּפ יד רעּבָא

 .ַא סרעייז ןעװעג טלָאװ לגניי סָאד יװ ,יוזא טקנוּפ ,רעקידנרעדַאפ

 .ןּוא ,לַאטּורּב םיא ּוצ ןגױצַאּב ךיז ןּבָאה לייט .רענידַאּב רעטלָאצעג

 +-טר טשינ ךיז ,ןענידַאּב רדסּכ ייז לָאז רע ,טגנַאלרַאפ ןּבַאה עלַא

 עסיורג ןגָארט ןסייהעג םיא ןּבָאה יז ,טשינרָאג טימ קידנענעכ

 .עטייוו רעייז ןיא רעסַאװ ךַאנ טקישעג םיא ןּבָאה ייז ,עשַאּפ קעּפ

 ףעכעלגעט רערעװש רעקיזָאד רעד ןּופ ןכַארּבעצ ,רע ןּוא ,רעטרע -

 :קידנרעװ ,ןפָאלשסיוא טּוג ּוליִּפַא טנעקעג טשינ ךיז טָאה ,טעּברַא

 ןעשזריה םעד ןּופ ,ןסקָא יד ןּופ ןעמּורּב םעד ןּופ טכַאנַאּב טקעװעג

 .עסיורג יד ןּופ יירעליּבעג םענעסיּברַאפ םעד ןּופ ,דרעפ יד ןּופ

 ןּופ ירפרעדניא ןּוא ,ךיז טימ טריפעגטיכ ןּבָאה ייז עכלעוו ,טניה

 :עקידנעגנּורּפשרעטנּוא יד ןופ ןעלסיירט ןעכעלרעהפיואמּוא םעד

 םעד ןּופ יירעגנילק ןוא רעדער יד ןּופ ןצלירג םעד ןּופ ,ןגעוו
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 ,ןּבעג זָאלּב ַא ןעועג טניוװ רעד רָאנ לָאז ,ּוצ םעד ּוצ ןּוא ,גרַאװגזײא

 ּביוטש רעקיד ,רעכעלטיור ַא יװ ,ןזָאלּבעג טפָא ץנַאג טָאה רע ןּוא:
 .רעטנורַא ,ןגָאװ ןיא ןגירקעגיײרַא ךיז ,ץלא טקעדעגוצ ןיוש טָאה

 יד ןיא ןּוא ליומ ןיא ןסירעגניײרַא ךיז ,ןוטנָא ןרעטנּוא ןעגנזרדעג
 ,קידתונשקע ,ןקּוק ּוצ קידגרעטש ,םעטָא םעד קידנּפאכרַאפ ,ןגיוא
 ,ךעלגערטרעדמוא ,קידנ קיגיײּפ

 ,ןפָאלש טשינ ןּוא טעּברַא רערעװש רעד ןּופ טרעטַאמעגסיוא
 זיִּב ירפרעדניא ןּופ ױזַא ךיז קידנּפעלשמּורַא ,קידורּב ןּוא ןסירעגּפָא
 :םיוא רעגרע ץלַא גָאט וצ גָאט ןּופ לגגיי עמירָא סָאד טָאה ,טכַאנַאּב"

 יַאְק ןעװ ,ןריוװעגנָא ךיז ןצגַאגניא ןעװעג רעכיז טלָאװ ןּוא ןעזעג
 .טע טייצ ּוצ טייצ ןופ םיא ּוצ טדערעג ןעוועג טשינ טלָאװ זַאטַאפ

 טעילוטענגייא ,ךיוא רע טגעלפ טּפָא ץנַאג ,רעטרעװ עטּוג עכעפי
 ,ןעגיײװ רעטיּב ,םענייק ןופ ןעועג טשינ ,ןגָאװ ןופ עלעקניוו ַא ןיא
 ןיוש זיא סע ןכלעוו ןיא ,עלעקעפ ןייז ףיוא םינּפ סָאד קידנרַאּפשנָא
 .פיוא רע זיא גָאט ַא סָאװ .סעטַאמש עכעלטע ץּוח ַא ,ןעוועג טשינרַאג-
 ףיוא ױזַא קידנקּוק ןּוא ,רעטזָאלעגּפָא ץלַא ,רעכאווש ץלַא ןעגַאטשעג
 ןגױצעגקעװַא ךיז טָאה סָאװ ,טייקטייוו דעכעלדנעמוא רעקיזָאד רעד-

 ןּופ ןַאעקַא ןַא יװ טקנופ ,ןעלגנירדכרודמּוא ,קידתונמחרמּוא ױזַא
 ;טכַארטעג ךיז רע טָאה ,םיחטש-דזרע עקידתוירּבדמ ,עקידנגייווש ,עטס15/

 ןבעלרעד טשינ ןיוש ךיא לעװ טנװָא ןקיטנייה םעד ,ךַא --

 !ןּברַאטש רעכיז ןיוש ךיא ?עװ טנייה

 ןייגאב עטכעלש סָאד ןוא ,ןעמוקענוצ ץלַא זיא טעּברַא ןּוא
 | ,ןרָאװעג רעגרע ץלַא זיא םיא טימ ךיז

 ססיבַא טקיטעפשראפ טָאה רע ןעװ ,ירפרעדניא לָאמנייא
 טָאה ,ןעוועג טשיג דָארג זיא ןַאטַאּפַאק ןּוא ,ןעגנערב רעסַאװ ןטימ|
 ןַא סלַאמַאד ןּופ ןּוא ,ןּוטעג ּפַאלק ַא רעזענָאעּפ יד ןּופ רענייא םיא- -

 ןעמַאזּוצ ,םיא טָאה רעדעי זא ,טייהניווװעג ַא ןרָאװעג טּוׁשּפ סע זיא
 : קידנגָאז ,ןּוטעג סיוטש ַא ,לעפַאּב ַא סעּפע טימ
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 ףײד רַאפ סע םענ !ןײרַא עּברָאט רעד ןיא סָאד םענ --
 ! ןגעו טעמַאמ

 . ,ןגָארטרַאפ ץלַא טָאה רע .טצַאלּפעג ץרַאה סָאד טָאה םיא ןּוא
 .,ןרָאװעג קנַארק זיא ןּוא ,ןטלַאהסױא טנעקעג טשינ ךָאד טָאה רעּבָא

 ַא טימ טקעדעגוצ ,ןגָאװ ןיא ןגעלעג רע זיא נעט ירד
 :טשינ ןּוא רעּביפ ןכעלקערש ַא ןיא ןייצ יד טימ קידנּפַאלק ,ערדלָאק
 .םיא טָאה רעכלעװ ,ןזַאטַאּפַאק ץּוח ַא ,ךיז םּורַא םענייק קידנעעז
 ,,טנכערעג רע טָאה ,קפֹוד ןייז טלייצעג ןּוא ןעקנירט ּוצ טגנערּבעג
 ףעכעלברעטש ַא טימ רעטּומ יד ןפּורעג ןּוא ןריולרַאפ ןיוש זיא רע זַא
 ;ןפיל ענייז ףיוא רדסּכ ןעמָאנ ןסיז ריא קידנּבָאה ,גנולפייווצרַאפ

 רעדיא ,םּוק !ךימ עװעטַאר !עמַאמ ערעייט ! עמַאמ ַא --
 .,עמַאמ ַא !ריד טימ ןענעגעזעג ךימ לָאז ךיא ,ןּברַאטש לעװ ךיא
 ךיוש ךימ ּוטסעװ יצ !ןעז טשינ לָאמנײק ןיוש ךיד ךיא לעװ יצ
 ?געװ םעד ףיוא ןטיוט ַא ןעניפעג

 -שעילוטעגּוצ ַײז ןּוא טנעה יד טגײלעגנעמַאזוצ טָאה רע ןּוא
 .חמשנ רעצנַאג רעד טימ ,סייה יֹוִזַא ןטעּבעג ןּוא ,טסּורּב רעד ּוצ

 -יַאְק ןטּוג םעד ןּופ ןעגנװמַאּב יד קנַאד ַא ,םיא ןיא סע זיּב

 ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג רעטכייל עלעסיּב ַא ,זַאטַאּפ

 ..קערש רער ןעמּוקעגנַא זיא סלָאמַאד דָארג רעּבָא ,רעסעּב ןליפ ּוצ
 .=עגסיוא םיא זיא סע ןכלעוו ןיא ,גָאט רעד ,םיא רַאפ גָאט רעטסכעל

 .ןײלַא ןּביילּב ּוצ ןעמוק

 ,געוו ןיא ןעוועג ןיוש ייז ןענייז ןכָאװ ייווצ

 סע ױװ ,געז-דייש םעד ּוצ ןעמּוקעגנָא ַאזלַא ןענייז ייז ןעוו

 ,געװ א ;?:מיוקוט ןייק טריפ סָאװ ,געװ םעד ןּופ ּפָא ךיז טגייווצ

 -זַאטַאּפַאק טָאה ,ָארעטסע יללעד ָאגַאיטנַאס ןייק קעװַא טייג רעכלעוו
 (םיא טָאה רע :היז ײז ןדייש ָאד זַא ,לגניי םעד ןּבעגעג ןסיװ ּוצ

 :ףעקידרעטייוו ןייז טגנַאלַאּבנָא סָאװ ןעגנוזײװנַא עכעלטע ןּבעגעג

 יי
 י
 .י רע



 8 ,יזַא סעצײלּפ יד ףיױא עלעקעּפ סָאד ןעגנָאהעגנָא םיא ,עזיירי
 טַאהעג ארֹומ טלָאװ רע יװ ןּוא ,ןייג ּוצ רעטכייל ןייז םיא לָאז סע
 טנגעזעג ךיז רע טָאה ,ןרעװ טרירעג ליפּוצ טשינ ןיילַא לָאז רע
 ןשּוק ּוצ טַאהעג טייצ םיֹוק טָאה ?גניי סָאד זַא ,יוזא ,ץרּוק םיא טימ

 ןעגנַאגאּב ךיז ןענייז עכלעװ ,רעזענָאעּפ יד ךיוא רעּבָא ,טנַאה ןייז
 ,תונמחר ןּופ טרירעג ןייז ּוצ ןעזעגסיוא ןּבָאה ,טכעלש ױזַא םיא טימ;

 לײװ ,זָאלפליה געוו ןפיוא ןייטש ןײלַא  םענייא ױזַא םיא קידנעעז
 ַא טימ ,ךיז קידנרעטײװרעד ,םיא טימ טנגעזעג ךיז ןּבָאה ײז
 ןטימ יז קידנרעפטנעּפָא ,רע ןּוא ,טנעה יד ןּופ ןכָאפ ןכעלטניירפ-
 ןיא ױזַא ןענַאטשעג זיא ,ךיז ןענעגעועג רעייז ףיוא ץרַאה ןצנַאג
 ןרָאװעג ןדנּוװשרַאּפ טשינ זיא גּוצ-עזייר רעצנַאג רעד זיּב ,טקוקעג
 ןּוטעג ץפיז ַא רע טָאה םעדכָאנ ,ּביױטש ןקלָאװ ןכעלטיור םעד ןיא
 ,ןײרַא גע ןיא טזָאלעג ךיז ןוא

 א

 א :

 ןיא דלַאּב טּומ ןּבעגעגּוצ ןגעווטסעדנופ םיא טָאה ךַאז ןייא

 ,ןטעלדנעמּוא םעד רעּביא עזייר רעגנַאל רעקיזָאד רעד ךָאנ ,ּבייהג ;!
 ןגייטשפיוא ךיז רַאפ ןעזרעד רע טָאה ,דנַאל-ךאלפ ןטיוט ,ןקיטרַאגײא
 טימ גרעבירװַאל עכיוה רעייהעגמּוא טנַאירַאה ןפיוא טייוו טרָאד
 -ונעגמּורַא ןּוא ןּפלַא יד ןָא טנַאמרעד םיא ןּבָאה עכלעוו ,ןציּפש עסייווי
 םיא טָאה סָאװ ,סכלעזַא סעפע טימ ,סשימײה סעפע טימ ןעמ

 יד ,ןױנַא יד ןעװעג ןענייז סָאד ,דנַאל-םייח ןייז ּוצ טרעטנענרעד
 ,טייק עגנַאל רעייהעגמוא יד ,גערּב ןשינַאקירעמַא ןּופ ךייה עקיזלעפ
 ,ןגערּב-סּילָאּפ יד ןּופ םי ןזיּב דרע-רעייפ רעד ןּופ ךיז טיצ עכלעוו
 .יפַארגָאעג ןּופ ןסּודַארג קיצנָאװצ ןּוא טרעדנּוה ןּופ חטש ַא ףיוא
 ,טייקטיירּב רעש

 ןזָאלּב סָאד סָאװ ,סָאד טרעטייהעגפיוא רעייז םיא טָאה ךיוא
 יװ ,ױזַא טקנּוּפ ,רעמערַאװ ץלַא לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא טניװ ןופ
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 .זיא סע ןּוא ,ןפָאלעג ןגעקטנַא םיא טלָאװ טפול עטמערַאװעגנָא יד
 טײרדעגנָא ךיז טָאה רעכלעו ,געוו ןייז םירָאװ ,שּודיח ןייק טשיע
 יד ּוצ ךעלעמַאּפ טרעטנענרעד םיא טָאה ,ןֹופצ ןייק רעד דניצַא
 ,רָאטַאװקע ןּופ ןרעפסי

 ןעװ ,געװ לקיטש שּפיה ַא ןעגנַאגעגּפָא טַאהעג ןיוש זיא רע
 ץנַאג ַא טימ ,ךעלזייה עניילק עּפּורג ַא טנגעגַאּב ךעלדנע טָאה רע
 סעּפע ךז ןפיוק ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע ןכלֶע'װ ןיא ,לּבלעװעג םירָא
 ,לסיּב ַא ךיז קידנּבָאלרעד ,קירעגנּוה רעייז ןעוועג סעּפע זיא רע ,ןסע
 ,רעל ןצנַאגניא ןעוועג טשינ זיא געוו רעד ,רעטייוו ןעגנַאגעג רע זיא

 :עג טָאה רע ,דרעפ ףיוא עקידנטייר רענעמ טנגענַאּב טָאה רע
 .מּוא ,זָארג ןפיוא ןסעזעג ןענייז עכלעוװ ,רעדניק ןּוא ןעיורפ ןעז
 / -עג ןּבָאה סָאװ ,ענדָאמ עכלעזַא רעמינּפ טימ ,טסגרע ,ךעלגעוװַאּב
 .ןקַאּב עקידנעשטרַאטטסױרַא קרַאטש טימ ,דרע ןּופ רילָאק יד טַאה
 .תוגשקע טקּוקעגנָא םיא ןּבָאה עכלעוו ,ןגיוא עכעלגנעל ןּוא רענייּב
 יד ךעלעמַאּפ קידנעײרדכָאנ ,קילּב רעיײז טימ טײלגַאּב ןּוא קיד
 ,רענַאידניא ןעוועג ןענייז סָאד ,ןטַאמָאטױא יװ ,טקנוּפ ,ּפעק

 נַאל יװ ,גנַאל ױזַא ןעגנַאגעג קערַאמ זיא גָאט ןטשרע םעד
 רעטנּוא ןפָאלשעגרעּביא רע זיא טכַאנ יד ,חֹוּכ טַאהעג רָאנ טָאה רׁש
 ןּוא ,לסיּב ַא רעקיצניװ ןעגנַאגעגּפָא רע זיא ןטייװצ םעד .םיוּב ַא
 .עלעג ןעוועג םיא ןענייז לוויטש יד .טגנערטשעגנַא רעמ ךיז טָאה
 טליפעג טשינ ךיז רע טָאה ךיז ןיא ןּוא ,ןּבירעגּפָא סיפ יד ,טרעכי
 :ַאּב םיא זיא ךָאנרעד .ךיז ןרענ ןטכעלש םעד ּבילּוצ ,טּוג סעּפע
 ןעילַאטיא ןיא טגעלפ ןעמ יװ ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע .קערש ַא ןלַאּפ
 טָאה סט ןּוא ,ןעגנַאלש עקיטפיג ָאד ןענייז ןטנגעג יד ןיא זַא ,גָאז
 סעּפע זָארג ןיא טרעה רע זַא ,ןטכַאד ןּבױהעגנָא ךיוא דלַאּב םיא ךיז
 .רעד ,טרעהעגנייא ךיז ,טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ןפייפ טקיטכעדרַאפו
 ַא ךרּוד ַא םיא זיא רענייּב יד ךרוד ןּוא ,ןעגנַאגעג רעדיװ ךָאג
 חֹונמחר סיורג ַא ןעמּוקעגנָא רעדיװ םיא זיא ָאד .דחּפ ןּופ רעדיוש
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 .גגייוװש ןּוא יוזא קידנעייג ,טנייוועצ ךיז טָאה רע זַא ,ןיילא ךיז ףיוא

 ;ץלַא סָאד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ןגעווטסעדנופ רע טָאה ךןלַאּב ,קיד

 שפג תמגע ?פיװ -- טכַארטעג ךיז רע סָאה -- ךַא --

 ףיא זַא ,טסּוװעג טלָאװ יז ןעװ ,רימ ןּופ טַאהעג עמַאמ יד טלָאװ

 ! ארומ ױזַא ּבָאה

 :עגנָא ךיז רע טָאה .טּומ ןבעגעגקירוצ טיא טָאה סָאד ןּוא
 .טערב-סגנוטער ַא ןיא יװ ,רעטּומ רעד ןגעװ קנַאדעג םעד ןָא טּפַאכ

 "ףעײט היא .ריא ןופ ןכאז ענעדישראפ טנַאמרעד ךיז טָאה רע

 טנגעזעג ךיז טָאה יז עכלעװ טימ ,דיר עריא ,עמיטש ריא ,םינּפ

 "רעד רעדיװ ךיז רע טָאה ָאד ...ַאונעג קידנזָאלרַאפ ,םיא טימ

 ןשיק סָאד ןּוא ערדלַאק יד ןכַאמ ךיילג םיִא טגעלפ יז יװ ,טנאמ

 היא טגעלפ יז יװ ,ןײלק ןעהעג ךָאנ ןיא רע ןעװ ,עלעטעּב ןיא

 :קידנגָאז ,סיוש רעד ףוא ןעמענ

 ּפָאק םעד קידנרַאּפשנַא ןוא -- !רימ ףיוא לסיּב א ץיז --

 -רָאֿפ ,טכַארטרַאפ ןציז גנ47 ױזַא לָאמלײט יז טגעלפ ,םיא ףיוא

 ןבעגעגוצ ךוא טשירפרעד טיא ןעגנורעגירע יד ןּבָאה ,..טרעלק

 ; טּומ טעיינ

 לעװ ךיא ! ןעז רעדיװ ,עמַאמ ערעייט ,ךיד ךַָאד לע יא --

 ,תמא ,געװ ןקיזָאז םעד ןופ ףֹוס םעד ןכיירגרעד לָאמַא ךָאד

 ,,?עמַאנ

 עטנַאקאּבמּוא ןשיװצ ,ןעגנאגעג ןּוא ןעגנַאגעג ןזיא רע ןּוא

 ןשיװצ ,ךעלעקעטש:רעקוצ סעיצַאטנַאלּפ עסיורג ןשיווצ ,רעמייּב

 עכלעװ ,גרעּב-רּוזַאל ענעי וצ ץלַא ,סעּפעטס-זָארג ערעייהעגמּוא

 ּוֵזַא ,למיה ןיא ןכָאטשעגנײרַא ןציּפשיײיגש ערעייז טימ ךיז ןּבָאה

 .ךָאװ עצנַאג ַא רעּבירַא זיא ,געט ףניפ ,געט ריפ ױעּבירַא ןעניי

 ,ןלַאפעגּפָא ,ןרָאװעג רעקינײװ ץלַא ןענייז תֹוחֹוּכ סלגניי םעד

 "עג ַא ןיא טָאה רע זיִּב ,טעשטעילַאקעצ ןעוועג םיא ןענייז סיפ יד
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 רענעי ןּוא ,רעײגכרּוד ַא טנערפעג ,גנַאגרעטנוא-ןּוז םַאּב ,גָאט ןסיז
 : טרעפטנעעג םיא טָאה

 ןיק ןיז ךָאנ טעװ ןענַאד ןּוּפ לימ ףניפ ? ןַאמּוקּוט --
 | ,ןַאמּוקּוט -

 ןּבױהעגנָא ןּוא דיירפ ןּופ יירשעג ַא טזָאלעגסױרַא טָאה קערַאמ
 ענייז ןגירקעגקירּוצ סנ ַא ךרּוד טלָאװ רע יװ ,טירט ןייז ןלייאּוצ
 טדערעגנייא ןַא זיולּב ןעוועג רָאנ זיא סָאד רעּבָא ,תֹוחֹוּכ עגעריוװעגנַא
 ןיא ןרָאװעג רעטסניפ םיא זיא םּורַא עלייוו ַא ןיא ,ךיז ןקרַאטש
 םַאּב ןלַאפעג זיא רע ןּוא ,טזָאלרַאפ םיא ןּבָאה תֹוחֹוּכ יד ,ןגיוא יד

 ,געו ןּופ טייז רעד ןיא ןענּופעג ךיז טָאה סָאװ ,ווָאר ןּופ .גערּב

 טּפַאלקעג ןגעווטסעדנופ םיא טָאה טסּורּב רעד ןיא ץרַאה סָאד

 טלקניפעג טָאה סָאװ ,למיה רעד ! רעקידיירפ ןּוא רעקידיירפ ץלַא

 יעגסיוא טשינ לָאמנייק ךָאנ םיא טָאה ןרעטש עדנעמַאלּפ יד טימ

 ןפיוא ןגיוצעגסיוא ,םיא ףיא טקּוקעג טָאה רע .ןייש ױזַא ןעז

 ,טכַארטעג ןגעווטסעדנופ ןּוא ,ןפָאלשניײא ַאּב קידנטלַאה ןּוא זַארג

 עקיזָאד יד ףיוא דניצַא ךיוא טקּוק רעטּומ יד זַא ,ןייז ןעק סע זַא

 :טגָאזעג ױזַא טָאה רע ןּוא ,ןרעטש

 ּוטסכַארט יצ ? דניצַא ּוטסּוט סָאװ ! ערעייט עמַאמ ,ּוטסיּב ּוװ -- - |

 ?ריד ןּופ טנָאנ ױזַא ןיוש זיא רעכלעוו ,ןקערַאמ ןייד ןּופ
ִ* 

 ִ* א

 / ףַאפ סָאװ ןיא טסּוװעג ןעוועג טלַאװ רצ ןעוו !קערַאמ רעמירָא

 טכַאמעג ןעוועג רע טלָאװ ,דניצַא ךיז טניפעג עמַאמ ןייז עגַאל ַא

 טימ ריא ַאּב ןייז ּוצ יּבַא ,גנוגנערטשנָא עטסכעלשטנעמרעּביא יד

 ,טעּב ןיא ןגעלעג זיא יז ,קנַארק ןעוועג זיא יז .רע:רפ העש רַאּפ ַא

 טניֹוװַאּב זיא עכלעוו ,עיליוו רענייש ַא ןּופ עלעּביטש-רעטרַאּפ ַא ןיא

 יד טָאה סָאװ ,זעניוװקעמ רענישזניא ןּופ עילימַאפ רעד ךרּוד ןעוועג
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 ןכיוא ריא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןּוא ןגירקעג ביל רעייז יורפ עקוג

 ,ןֿפוא ןטסקיצרַאה

 קנילצּולּפ ןעמּוקעגסיוא זיא זעניווקעמ רענישזניא םעד ןעוו

 .עג קנַארק יורפ עמירָא יד ןיוש זיא ,סעריײא:סָאנעוּב ןזָאלרַאפ ּוצ

 ריא טָאה ַאװָאדרָאק ןּופ טַאמילק רעטנכייצעגסיוא רעד רָאנ ,ןעװ

 ,תֹוחֹוּכ עריא טרעקעגמּוא לענש ןגעווטסעדנופ

 ,ןּבירשעג טָאה יז עכלעוו ,ווירּב יד ףיוא טָאה יז ןעו רעּבָא

 .טנע םּוׁש ןייק ןטלַאהרעד טשינ ,בֹורק םעד ּוצ יא ,ןַאמ ריא ּוצ יא

 עקידנעטש יד ,קילגמּוא ןַא סעּפע ןּופ ליפעגרָאפ סָאד טָאה ,רעפ

 ידגימ רעד ןָא גָאטוצ:גָאט ןּוֿפ טבעלעג טָאה יז רעכלעוו ןיא ,הכיא

 טימ ךיז ןגָאלש סָאד ;םייה ריא ןּופ ,רעדניק עריא ןּופ העידי רעטס

 עכלעוו ,טיקלורמוא עכעלקערש יד ;ןּביײלּב יצ ,ןרָאפ יצ ,העד רעד

 גָאטַאּב טייקכעלגעמ יד ןּוא טכַאנַאּב ףָאלש ןעד ןעמונעגוצ ריא טָאה

 יוצ ריא טרעגרערַאפ טָאה ץלַא סָאד -- ?סיּב ַא ןקרַאטש ּוצ ךיז

 טלקיװטנַא ךיז טָאה ךעלדנע ,ןפֹוא ןכעלטנייוועגמּוא ןַא ףיוא דנַאטש |

 ,גנּודניצנַא עכעלרעניא ,עפרַאש ַא סעּפע ,טײהקנַארק עקרַאטש ַא

 ןּוא טױט ןשיװצ געט ןעצטופ ױזַא ןיוש ןטלַאהעג יז טָאה עכלעוו

 .טנַא טפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה ןּבעל ריא ןעװעטַאר ּוצ ידכ ,ןּבעל

 .עיצַארעּפָא ןַא ןכַאמ ּוצ ןסילש

 ןענייז ,ןפּורעג יז טָאה קערַאמ ןעוו ,עגר רעד ןיא עקַאט ןּוא

 טדערעגוצ יז ןּוא טעּב ריא ןּבעל זעניווקעמ טפַאשרעה יד ןענַאטשעג

 יד סָאװרַאפ ןײטשרַאפ ּוצ ןּבעגעג ריא ןוא ,רעטרעװ עטּוג טימ

 טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה יז ןּוא ,קיטייג טקנידַאּבמּוא זיא עיצַארעּפָא

 ,טשיב לי יז זַא ,טגייוװעג ןּוא

 יעג טַאהעג ָאד ןיוש זיא ןַאמוקּוט ןּופ רָאטקַאד רעקלעפ רעד

 ,טסיזמּוא רעּבַא ,ךַאװ ענעגנַאגרַאפ יד ןעוו

 יעג עקנארק יד טָאה -- !טּפַאשרעה ערעייט עניימ .,ןיינ ---
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 ףיוא סיוא טשינ ןיש טלעטש -- .עמיטש רעכַאװש ַא טימ טגָאש

 ןּברָאטשעג טלָאװ ךיא ..םעד ּוצ ךַאװש ּוצ ןיוש ןיּב ךיא ! םעדנ

 ןּברַאטש רעסעצ ןיוש ךיא לי .., ,רָאטקַאד ןּופ רעסעמ ןרעטנּוא;

 עג ץלַא ןיש ןיא רימ רַאפ ,ןּבעל סָאד ןיוש רימ גיוט סָאװ ,ױזַא;

 רעדייא ,רעירפ ןּברַאטש ּוצ רעכיײלג ןיוש רימ זיא סע ,טקידנעי
 עמירַא ענימ טימ טרָאד זיא סע סָאװ ,ןרעװ ריֹוועג לעװ ךיא-

 ...!ןעשעגג

 ןעמ ,טדערעגסיוא ריא ןּבָאה זעניװ}עמ טּפַאשרעה יד ןּוא

 טלָאװ יז ןעװ !ןּביױלג עלעסיּב ַא !טּונ עלעסיּב ַא ןּבָאה ךָאד זּומ

 טלָאװ ,בֹורק ןכרּוד טשינ ןּוא ,ךיילג ַאונעג ןייק ןּבירשעג ןעוועג-

 יז ןַא ,עילימַאפ רעד ןּופ העידי ַא טַאהעג ןעװעג גנאל ןיֹוש יז

 רעד ףיוא ןײטשַאּב זּומ יז זַא ,טנוזעג ריא ןצעשגנירג טשינ רָאט

 רָאנ .רעדניק עריא ּביִלּוצ זיא ,ךיז ּבילוצ טשינ ּביוא ,עיצַארעּפָא

 ײװ ןפיט ריא טכַאמעג רעסערג ךָאנ טָאה "רעדניק , טרָאװ סָאד
 .עגנַאל ַאזַא ןיוש יז ןּבָאה עכלעוו ,גנּולפייווצרַאפ זיּב טפאשקנעּב ןּוא

 ,טרעטַאמעג טייצ-

 ,ןפורעגסיוא יז טָאה -- !רעדניק עניימ ! רעדניק עניימ ,ךַא

 רשפא ןיוש טנעז ריא -- ,טנעה עטרַאדעגסױא יד קידנגײלנעמַאזּוצ:

 טשינ ךיוא ןיוש לָאז ךיא רעכיילג !ָאטשינ טלעװ רעד ףיוא רָאג-

 ץרַאה ןפיט ןּופ !ןשטנעמ עטּוג ,ךייא קנַאד ךיא ! ריא ףיוא ןייז

 ,לָאמנייא ,ןּברַאטש ןיוש רעסעּב ליװ ךיא רעּבָא ,ךייא ךיא קנַאד

 ףליפַא ,ןיוש לעװ ךיא ,ןּברַאטש ּוצ זייוװכעלסיּב גָאט עלַא רעדייא

 !סָאד סייװ ךיא ,ןרעװ טנּוועג טשינ ךיוא ,עיצַארעּפָא רעד טימ

 לָאז ,ןעגנּוימַאּב עלַא יד ןּוא ןּבַאגסױא עלא רַאפ ךייא קנַאד ךיא

 ,ןגרָאמרעּביא רעמ ָאד ןרָאפּוצרעהַא ןעמּוק טשינ רָאטקָאד רעד ןיוש'

 ןיש זיא סע .ןּברַאטש ױזַא ןיוש ליװ ךיא !טגָאזעגּוצ טָאה רע יװ

 ןיוש עשז-לָאז ,ןעניפעג טוט םעד ָאד לָאז ךיא זַא ,טרעשַאּב ױזַא

 !ןייז ּוצ טָאה סע סָאװ ,ןייז
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 : ןטערטעגּפָא טשינ ןענייז זעניווקעמ טפַאשרעה יד רעּפָא

 ---י) טשינ רָאט ןעמ !ױזַא טשינ טדער ! ןליוו סעטָאג םּוא --

 יֲעַג ןֹּוא ןייֹרַא טנעה ערעייז ןיא טנַאה ריא ןעמונעג ןּבָאה ייז ןּוא

 :עקנַארק יד .טנעקעג רָאנ ןּבָאה יײז יװ ,טסיירטעג ןּוא יז ןטעצ

 .,טייקטרעגײטשרַאפ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןּוא ןגיוא יד טכַאמעגּוצ טָאה

 ,טיוט רעד ןיוש יװ ,ןעזעגסיוא טָאה עכלעוו

 -ילילק םעד ןֹופ טכיל ןיא ,ןּבָאה יורפ ןייז ןּוא רעה רעד ןוא

 רעקיזָאד רעד ףיוא תונמחר סיורג טימ טקוקעג ,עלעּפמעל םענ

 .,עילימַאֿפ ריא ןעװעטַאר וצ ידּכ ,זיא עפלעװ ,רעטומ רעשידלעה

 ָאנ ,דנַאלרעטָאפ ריא ןּופ טייװ ליימ טנזיוט טקעז ָאד ןברָאטשעג

 ןןּוא עטוג אזַא ,ענעדײשַאּב ַאזַא ,ןדייל ליפ ױזַא ךָאנ ,ימ ?יפ ווא

 .עכעלקילגמוא ַאזא
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 :ןייז טימ ,קערַאמ זיא ,ירטרעדניא דלַאּב ,גָאט ןטייווצ ןפיוא
 ױעּבָא ,קידנעמָאלרעטנּוא ןּוא ןגיוּבעגנייא ,סעצײלּפ יד ףיוא עלעקעּפ

 טָאטש רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ,ץרַאה ןייז ןיא גנּונּפָאה טימ לו
 .ףעד ןּופ טעטש .עטסקידנעילּב ןּוא עטסגנוי יד ןּופ ענייא ,ןַאמּוקּוט

 ,קילבוּפער רעשיניטנעגרַא

 {קידעּבעל יװ טנַאמרעד לגניי םעד ךיז ןּבָאה דלַאּב ןּוא
 יד ןענייז ָאד ךיוא לייוװ ,ַאװָאדרָאק ,ָאיראסָאר ,סערייא-סָאנעוּב
 עדייּב ןּופ ןּוא עגנַאל ךעלדנעמּוא ,עכיילג עכלשזַא ןעוועג ןסָאג

 טשיב ,רעזיה עקירעדינ ,עסייװ עּבלעז יד טימ עטיוּברַאפ ןטייז
 *עג קילּב ַא רָאנ טָאה רע ּוװ ,םוטעמּוא ךָאנ רע טָאה ָאד ,רעמ
 ,ףיט ?מיה רעד .ןסקּוװעג עשירפ ןּוא ענייש ועייז ןעזעג ,ןפרָאװ
 ,ץעגרע ןיא לָאמנייק ךָאנ טָאה רע יװ ,יולב:ריפאש ױזַא ,רעּביױז
 טימ ,רעדיװ טפּול יד ;ןעזעג טשינ ןכלעזַא ןעילַאטיא ןיא וליפא

 .יױעדנּוװ םעד טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג זיא ,טמעטָאעג טָאה רע רעכלעוו

404 



 ץידנלייא ױזַא קידנעייג .ןעמּולּב עטסקיטרַאנדײשרַאפ יד ןּופ חיר ןכעלז
 ,טייקכעלטרעצ עסייה עּבלעז יד טליפעג רע טָאה ,סאג רעד רעּביא
 טרעטיצעג טָאה רע ,סערייא סָאנעוּב ןיא טליפעג טָאה רע סָאװ'
 ,רעדיוש ןכעלרעניא ןכעלרעדנּוװ ַא סעּפע ןּופ ןעמּונעגמּורַא ,ןצנַאגניא;
 .מּורַא ןּוא רעזייה יד ןּופ ןריט ןּוא רעטסנעפ יד ףיוא קידנקוק
 ןיא ,ןעיורפ עקידנעייגכרוד יד קילּב ןקידנשרָאפ ַא טימ קידנּפַאכ!
 טלָאװעג טָאה רע .עמַאמ ןייז ןעזרעד טעװ רע זַא ,גנּונּפָאה רעד
 'ּוצ ןצעמע ןעװעג טסיירד טשינ רעּבָא זיא ,ריא ףיוא ןגערפ ןדעי
 ךיז ןּבָאה ,טנגעגַאּב םיא ןּבָאה עכלעוו ,ןגעווטסעדנופ ,יד ,ןטלַאהרַאּפי
 ,ןעמירָא םעד ףיוא קידנקיק ,רעזייה יד ןּופ ןלעװש יד ףיוא ןטלַאהרַאּפ-
 .עג זיא סע ןכלעװ ןָא ,לגנַיי ןטקעדַאּב פוטש טימ ,םענעסירעגּפָא-
 . ,טייװ רעייז ,רעייז סעּפע ןּופ טייג רע זַא ,ןענעקרעד ּוצ ןעוװי

 טכױױעג ןּוא רעמינּפ יד טשרָאפעג לייװרעד טָאה רע ןּוא
 ןלעטש ּוצ ךיז ןּביױלרעד ןּוא ןסױטשּפָא טשינ םיא לָאז סָאװ ,סכלעזַא;
 ןגיוא יד ןיא ןּוטעג ףרָאװ ַא קנילצּולּפ םיא ךיז טָאה סע ןעוו ,ןגַארפ-
 .לעּב ןּופ ןעמַאנ ןשינעילאטיא ןַא טימ ,ּבלעוועג ַא סעּפע ןּופ דליש ַא;

 ייווצ ןּוא ןלירב ןיא רעה ַא ןעזרעד רע טָאה בלעוועג ןיא .תיּבה
 -ענפיונּוצ ןּוא ,ריט רעד ּוצ ןעגנַאגעגּוצ ךעלעמַאּפ רע זיא ,ןעיורפ-
 :טגערפעג רע טָאה ,טּומ ןצנַאג ןייז קידנעמ:

 סע ּוװ ,ןגָאז טנעקעג טשינ רעה רעד רימ טלָאװ יצ --
 ?זעניוקעמ רעה רעד ָאד טגיוװי

 .לעּב רעד טָאה -- !ועניװקעמ רעינישזניא רעה רעד --
 ,טגערפעג ּבלעוועג ןֹופ תיּבהי

 .ענ לגנַיי סָאד טָאה -- זעניװקעמ רעינישזניא רעה רעד --
 | .עמיטש רעקידרעטיצ ַא טימ טרעפטנעי

 =:ג ןופ תיּבה.לעצ רעד סָאה -- זעניווקעמ טפאשרעה יד --
 , .ןאמּוקּוט ןיא טשינ ךיז ןעניפעג -- .טגָאזעג בלעווק



 ףוטעג סיר ַא ךיז טָאה סָאװ ,יירשעגסיוא רעטלפייווצרַאפ ַא

 ?ןיא .רעסעמ ַא ןּופ ןרָאװעג טקַאהעגכרוד זיא סָאװ ,טסּורּב ַא ןּופ יו

 ןענייו ,ןפַאלעגוצ רחֹוס רעד זיא .דייר שנייז ףיוא ָאכע רעד ןעוועג

 ןםירא טלעטשעגּפַא ךיז ןּבָאה רעייגכרוד עכעלטע ,ןעיורפ יד ּוצ

 ,ןפױלוצנָא ןעמוקעג ןענייז םינכש עכעלטע ,לַאוטָארט

 ילעיא רעד טָאה -- !לגניי ,ריד סָאד זיא סָאװ ? זיא סָאװ --

 םלערועג ןיא ןקערַאמ קידנריֿפנײרַא ,טגערפעג רחוס רענעקַארשעג

 ּוד ןליװ סעטָאג םוא -- ,לקנעב ַא ףיוא םיא קידנצעזקעװַא ןוא

 יללְקעמ טפַאשרעה יד !ץרַאה םוצ ױזַא ןעמענ טשינ ריד טספרַאד

 יעלטע ןצנַאגניא טייוװ ןענייז ייז רעּבָא ,ָאד טשינ ךיז ןעניֿפעג זעג

 .. ןַאמיקוט ןוֿפ עזייר העש עכ

 יגּורּפשעגּפַארא ןוא ןגירשעגסיוא קערַאמ טָאה -- 170 179 --

 יטלימרעד ןּבעל יג ַא ךו ןיא טלָאװ רע יװ ,לקנעב ןופ ןעג

 "עד טָאה -- ןענַאד ןופ ליימ ןעצמופ ַא ןייז סעװ סע --

 88 טוב ןעמ וװ ,טרַאד ,ילידַאלַאס גערּב ןֿפיוא -- ,טגָאזעג רחוס

 דגיצא טניוװ טרָאד ,ןבעלרעד לֿפרעד ןיילק ַא ןוא קירבַאפירעקוצ

 יקֲא טסלָאו וד ןעװ ןּוא ,סָאד ןסייװ עלַא ,רעינישזגיא רעה רעד

 ,םּורַא העש עכעלטע ןיא ןייז טרָאד וטסעװ ,ןּוט ייג ַא לענש

 "עג טָאה - קירוצ שדוח א טימ ןעװעג טרָאד ןיּב ךיא --

 יי"שעג םעד ףיֹוא ךיוא ןיא רעכלעװ ,ןַאמרעגגיי ַא סעּפע טגָאז

 ,ןפיױלוצוצ ןעמוקעג

 ןוא ,קילּב םענעקַארשרעד ַא טימ ןוטעג קוק ַא טָאה קערַאמ

 :טגערפעג לענש ,קידנרעװ ךיילב

 "7 ןומ טסגיד יד טרָאד ןעזעג טשיג רעה רעד סָאה יצ --

 ! ןירענעילַאטיא ןַא ,זעניווקעמ טּפַאשרעה

 .ןעזעג ֿבָאה ךיא ?ַאונעג ןּופ --

 ;טירנעגייװ ,ןצכַאלש וצ יסלּוװנַאק ןּבוהעגנָא טָאה קערַאט
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 ןפיול ּוצ לינש ןּבױהעגנָא דלַאּב טָאה רע ןּוא ,ןעמַאזּוצ קידנכַאל ןּוא
 ; ןטייווצ ןרעּביא סנייא ךיז קידנגערפ

 טעטַאג םּוא ? געוו ןכלעוו טימ !לענש ?ןעמ טייג ױזַא יו --
 ...געװ םעד רימ טזייו ..ןפיול ןיוש זּומ ךיא !לענש ! ןליוו

 .ּוצניהַא טרָאד גָאט ןצנאג ַא ןרעיודעג ךָאד זּומ סע רעּבָא ---
 ,. .טרעטַאמעגסיוא טסיּב ּוד -- ,טגָאזעג םענייניא עלַא ןּבָאה --- ! ןייג
 .ןייג ּוטסעװ ירפרעדניא ןגרָאמ ,ןגרָאמ זיּב ןעּורּפָא ךיד טזּומ וד

 לגניי סָאד טָאה -- !טשינ ןעק ךיא !טשינ ןעק ךיא --
 עגר ןייא ןייק ןעק ךיא !רימ טזייװ .ּוװ רָאנ רימ טגָאז ,טגָאזעג
 ןעמּוקסיוא ּוליפֲא רימ לָאז סע שטָאכ ,ןיוש ייג ךיא ,ןטרַאװ טשינ

 | רימ טזייוו געוו םעד ..,ןלַאפ ּוצ

 ףעניק ןיוש םיא טָאה ,םענעסָאלשטנַא ַאזַא םיא קידנעעז
 | ,טדנעװעגּפָא טשינ

 ןּוא -- .טגָאזעג ײז ןּבָאה -- !ןריפ טָאג ךיד עשז-לָאז --

 .יילק ,עזייר ו עכעלְקילְגַא ,דלַאװ ןכרּוד געוו ןיא םַאזקרעמפיוא יז
 ! רענעילַאטיא רענ

 ןזיװעגנָא ,טָאטש ןּופ טריפעגסױרַא םיא טָאה ןַאמרעגניי רעד
 ןייטש ןּבילּבעג ןּוא ,ןעגנורעלקרעד עכעלטע ןּבעגעג ,ךַאילש םעד

 עכעלטע ןיא ,ןייג ןּבױהעגנָא טָאה לגנִיי סָאד ןעװ ,טקּוקעגכָאנ ןּוא
 םעד טימ ,רעדנזייר רעקידנעמָאל רעניילק רעד םיא זיא םּורַא טּונימ
 יד רעטניה ןגױא יד ןּופ ןדנּוװשרַאפ ,סעציײלּפ יד ףיוא עלעקעּפ

 ,געװ ןטייז עדייּב ןּופ טצעזעגסיוא ןעוועג ןענייז סָאװ רעמייּב
. 

 א

 זיא ,ןלַאּפעגּוצ גָאט ןקיזָאד םעד ךָאנ זיא עכלעוו ,טכַאנ יד
 .עג טָאה יורפ עמירָא יד ,רעקנַארק רעד רַאפ ערעטיּב ַא ןעוועג
 ימוא ריא ַאּב ןטירעגסיורא ןּבָאה עכלעו ,םירּוסי עכעלקערש ןטיל
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 ַא ןיא יװ ,לָאמלײט יז ןפרַאװעגנײרַא ןּוא ןצכערק עקיניזטסװַאּב

 ךיז ןּבָאה ,ריא ַאּב טכַאװעג ןּבָאה עכלעװ ,ןשטנעמ יד ,תעגושמ

 ַא עגר עלַא ןפיול ּוצ ןעמוקעג זיא יורפ יד ,ןריוװעגנָא ןצנַאגניא

 .רַאפ ןענעק ריא לָאז יז עכלעװ טימ ,ןעלטימ קידנכוז ,עטשימעצ
 ןעװ ֹוַא ,ןקערש ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה עלַא ,ןייּפ עריא ןרעגנירג

 ,עיצַארעּפָא רעד ףיוא ןסילשטנַא ָאי ּוליפַא ןיוש ךיז לָאז עקנַארְק יד

 ןעמּוק ּוצ טגָאזעגּוצ טָאה רעכלעװ ,רָאטקָאד ןּופ ןעמוק סָאד לָאז

 ,טעּפש ּוצ לָאמַא ןייז טשינ ןיוש ,סנגרָאמוצ

 וצ ןעמּוקעג זיא יורפ יד ןעװ ,ןטונימ יד ןיא ןגעװטסעדנוֿפ

 ןדייל עריא ןּופ עטסגרע יד זַא ,ןענעקרעד טנעקעג ןעמ טָאה ,ךיז

 ריא ןּופ ןייּפ יד רָאנ ,רעּפרעק ריא ןופ ןקיטייוװ יד טשינ ןענייז

 רעטײװ ,רעטייװ ריא ןגעװ קנאדעג רעטלֿפייװצרַאפ רעד ,המשנ

 ,םינּפ ןטױעדנעעג ַא טימ ,עטרעטַאמעגסיוא ןא ,עכיילּ ַא ,עילימַאפ

 ןּופ גנּוגעװַאּב ַא טימ רָאה יד ַאּב טּפַאכעגנָא לָאמ עלַא ךיז יז טָאה

 :ןעמונעגכרוד ץרַאה סָאד טָאה סָאװ ,גנולפייווצרַאפ

 טשינ ןּוא ,ןּברַאטש !טײװ ױזַא ןּברַאטש ! רעניימ טָאג --

 .קילגמּוא ַָא ! םימֹותי עניימ ַָא ,עניימ רעדניק ַא ! םענייק ,םענייק ןעז

 ,טּוג ַאזַא ,ןיילק ַאזַא !רעניימ קערַאמ ַא !עניימ ריא םימֹותי עכעל
 ,טשיג טסייוו רענייק ,ןשטנעמ טשינ טסייוו ריא ! דניק קידנביל אזַא

 לָאז םַאדַאמ יד ןעװ ,ַא !ןעװעג ןיא סָאד דניק ביל ַא רַאפ סָאװ

 ןעװ ,ןסײרּפַא טנעקעג טשינ רימ םיא ךיא ּבָאה ןזדלַאה ןופ ! ןסיוו

 ,טגייוועג ױזַא ...!טניײװעג טָאה רע ןּוא .., ,ןרָאֿפעגקעװַא ןיּב ךיא

 .עג ּוטסָאה ,יוא ,טצַאלּפעג טשינ רעיש םיא טָאה ץרַאה סָאד זַא

 טשינ רעמ ןיוש ענייד עמַאמ יד טסעוװ ּוד זַא ,םותי טסּוװעג ,טסּוװ

 סָאװרַאפ ! ןּברַאטשעג טשינ דלַאּב סלָאמַאד ךיא ןיּב סָאװרַאפ ! ןעז

 טיוט םעד רימ ןּוא טמרַאּברעד דלַאּב טָאג טשינ סלָאמַאד ךיז טָאה

 םִצֹד אב טרַאד ןלַאפעג ןעװעג ךיא טלָאװ יאולה ,יוא ! ןּבעגעג

 !טעגרהרעד ןעװעג רענּוד ַא ךימ טלָאװ יאולה ! ךיז ןענעגעזעג
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 ַאזַא ...סקיצרַאה ַאזא ...דניק ַאזַא .. ,ןעמַאמ ַא ןָא --
 ןצנַאג םעד רימ ןָא טּבעלקעג ךַאד טָאה סָאד ןּוא ...סקידנגיל

 ,ןײגרעטנּוא טײקמירָא ןיא ךָאד טעװ סָאד ..,.טמֹותירַאפ .. ,גָאש

 טיצ סָאװ ., , ,סקירעגנּוה סניימ דניק ,יוא ,..ןייג סָאד טעװ ןעלטעּצ

 ?ברַאּברעד רעפעשַאּב ! ךָא , . .טיורּב עלעקיטש ַא ךַאנ סיוא טנַאה יד

 טמּור ! רָאטקַאד םעד !ןּברַאטש טשינ ליװ ךיא  !ןיינ ! ןיינ ! רעקיד

 .ןליאוצ ךיז רע זָאל ,ןעמוק רע זָאל .רָאטקָאד םעד לענש רימ

 ךיא ! ןּביילּב ןבעל יּבַא ,ןרעװ עגּושמ ךימָאל ,ןדיינש ךימ רע זָאל

 ןיש ,ןרָאפ םי ןרעּביא ליװ ךיא ,ןייז טנּוזעג ליװ ךיא ,ןּבעל ליוװ

 ..!ךימ טעװעטַאר .. .רעדניק עניימ .ּוצ ..,,ןרָאפמײהַא ךיא ליוו

 יי . .,טעװעטַאר

 .גנּולפייוװצרַאפ רעכעלקערש ַא ןיא ןלאפעגניײרַא זיא יז ןּוא

 טּפַאכעגנָא יז ןּבָאה ,ריא ןּבעל טכַאװעג ןּבָאה עכלעוו ,ןעיורפ יד

 ןעמ זַא ,טָאג ןָא טנַאמרעד ,טקיֹורַאּב ,טסײרטעג יז ,טנעה יד ַאב

 ןעמּוקעג זייווכעלסיּב ,זייווכעלסיּב זיא יז זיּב ,ןֹוחטּב ןּבָאה ףרַאד

 יייװ רעדָא ,טייקטקירדרעד רעמּוטש ַא ןיא קידנלַאפנײרַא ,ךיז ּוצ

 ןסירעגסױרַא ךיז ןּבָאה טסּורּב ריא ןּופ ןּוא ,דניק ַא יװ ,קידנעג

 :ןצפיז ןּוא ןצכערק עליטש ןייוועג םעד טימ םעגייגיא

 םי ּוד ַא .,.עניימ םייה ָא ...,עניימ טָאטש ַא !ַאונעג ַא --

 !דניק רעייט ,רעייט ,ּוטסיּב ּוװ ! רעניימ קערַאמ ַא ! רעניימ
: | 

 1 *+ א ֹ

 העש עכעלטע ךיז קידנעּורסױא .טכַאנ עּבלַאה ןעוועג זיא סע

 .ייהעגמוא ןַא ךרּוד ןייג ןּבױהעגנָא קערַאמ טָאה ,וָאר גערּב ןפיוא

 .רַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטרע עדליוו רעּביא ,דלַאװ ןסיורג רע

 ּוצ עכעלנע ,ןעמַאטש ,ןסקיװעג עדליװ ,רעמייב עקיזיר טימ ןסקַאװ

 .מּוא רעד ןיא ןּבָאה עכלעוו ,לּפמעט ןטפּושיּכרַאפ ַא סעּפע ןּופ ןלייז

 ןטימ צטרעּבליזַאּב ,ןעניורק ערעייז ןטכָאלפעגפיונוצ ךייה רערעייהעג
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 "עג רעקיזָאד רֶעד ןּופ לקנוט-ּבלַאה םעד ןיא .הנבל רעד ןּופ טכיל
 ייֵז יװ ,ךיז רַאפ ןעזעג רע טָאה ,טכַאנ רעקידהנבל ןּוא שינעטכיד
 ?1דיײשרַאפ ןּופ רעמייּב ןענָאילימ ,געו םעד טלעטשרַאּפ םיא ןטלָאװ
 :עגרעּביא ,עטמורקעגסיוא ,ענעגיוּבעגנייא ,עכיילג : ןטלַאטשעג עטס
 יעגמוא יד טימ עטרעטנַאלּפעגנײא ןטייווצ ןיא רענייא ,עטציירק
 .עג ףמַאק ַא ךיז ןשיװצ ןטלָאװ ייז יװ ,ןעגנּוגעװַאּב עטסכעלטנייוו
 םעד רעניא טַארדַאּב ןטײװצ םּוצ רעגייא ךיז טעייצעג ,טריפ
 ,ןטייווצ

 יװ ,דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןענייז עכלעװ ,ןעמַאטש לייט
 שינעטכידעג ַא טימ טקעדַאּב ןעוועג ןענייז ,ןרעיוט ענעפרַאװעגנײא
 טגיװעג סָאװ ,הנחמ ַא יװ ,ןעזעגסיוא ןּבָאה עכלעוו ,ןסקיװעג ןּופ

 ייװ ערעדנַא ,ףמַאק ןטרעטיּברַאפ ַא טימ דרע ןַאּפש ןדעי ךיז רַאפ
 ייורג ןיא ןעמַאזַאּב קידנעייטש ,עכיילג ןּוא עטקירדעגּפיונּוצ ,רעד

 עכלעוו ,ןזיּפש עקיזיר תונחמ עיירט יו ,ןעזעגסיוא ןּבָאה ,ןפּורג עס

 ַאזַא סעּפע .טרעכעלעגכרוד ןציּפש ערעייז טימ סגקלָאװ יד ןּבָאה
 יֹעג עקיזיר ןּופ סָאַאכ רעכעלרעדנווו ַא סעּפע ,טייקסיורג ןּופ הוואג
 ּוצ ,קילּבנא רעשיטעטסעיַאמ ןּוא רעכעלקערש ַא סעּפע ,ןטלַאטש

 ןכייר ןּוא ןסיורג ריא ןיא ןעװ-ןטלעז ןעק ּוליּפַא רּוטַאנ יד ןכלעוו

 ןיטש לָאמ עלַא ןיא קערַאמ ,ןכיירגרעד ןסקיװעג ןּופ ךיירגינעק

 ןייז ךיז טָאה דלַאּב רָאנ ,טרענײטשרַאפ ןּוא טרעדנּוװרַאפ ןּבילּבעג

 ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא ,ןוטעג סיר ַא רעטּומ ןייז ּוצ רעדיװ המשג

 םיא טָאה ץרַאה סָאד שטַאכ ,רעטייוו ןּוא רעטייוו ץלַא ןעגנַאגעג ןּוא

 .עג טקיטולּבעצ םיא ןענייז סיפ יד ןּוא טייקעדימ ןּופ טשלחעג ןיוש

 ּוװ ,שינעטסיװ רעקיזָאד רעד רעּביא ןיילַא ןעגנַאגעג זיא רע ,ןעוו

 ,ךעלגרעּביעקװערַאמ ּוצ עכעלנע ,טנגעגַאּב ןטלעז רָאנ טָאה רע

 .עגמוא עקיזָאד יד ּוצ עטעילּוטעגּוצ ,םיבּושי עכעלשטנעמ עמירָא

 ןפיוא ןסקָא-לפּוּב ענעפַאלשעגנייא סעדַאטס ןּוא ,ןעמַאטש ערעייה

 ןיק טליפעג טשיג ךָאד ןּוא ,טשלהעג טשינ רעיש טָאה רע .געװ
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 .טאהעג ארֹומ ןייק טשינ ךָאד ןּוא ,ןילַא ןעװעג זיא רע ; טייקעדימ

 ;ץרַאה סָאד םיא טָאה רּוטַאנ רעד ןּופ טייקנייש עכעלטעג עקיזַאד יד

 חֹוּכ ןּבעגעגּוצ םיא טָאה רעטּומ רעד ןופ טײקטנַאנ יד ,טקרַאטשעג

 .עלַא יד ןָא ,םי ןָא גנורענירע יד ,טײקנטלַאהעגסיױא עכעלנעמ ןּוא

 ַאּב ןּוא טגעלעגרעּביא טָאה רע עכלעוו ,ןקיטייװ ,ןקילגמּוא ,ןקערש

 'רע עכלעוו ,ןטעּברַא ערעווש ןּוא ןעגנומעגרעטנּוא עלַא יד ,טפמעק

 ףןליו ןעטסעפ ,םענרעזייא ןייז ןּופ ליפעג סָאד ,טריפעגסיוא טָאה

 ! ךיוה ,ךיוה ןביוהעגפיוא ןרעטש םעד םיא טָאה
 סָאד םיא טָאה ,סגייז טּולֹּב רעונעג עלעדייא עצנַאג סָאד

 .טייקשידלעה רעקיטומסױרג ןּופ עילאװכ רעסיײה ַא טימ ץרַאה

 ,ןסָאגרַאפ

 :סָאד ,ךַאז עטכערעגמּוא ןייא ךָאג םיא טימ ןעשעג זיא סע ןּוא

 יעג ןּוא ץרַאה ןייז ןיא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,רעטּומ ןייז ןּופ דליּב

 .טלּפענרַאפ יװ ,ןיוש זיא סָאװ ,דליּב סָאד ,דניצַא זיּב שזַא קנַאד

 .ןייז טשינ ריא ןּופ רָאי ייווצ עקיזָאד יד רעּביא ןרָאװעג ךיילּב ןּוא

 יַאד יד ןשיװצ טכיל סיורג ַאזַא סעּפע טימ ןטכיולעגפיוא םיא טָאה

 ןעורעד טָאה רע ,רּוטַאנ רעד ןּופ ןקילּבנַא עשיטעטסעיַאמ עֶקיִז
 :טלַאװ רע יװ ,רָאלק ױזַא ,ךעלטייד ױזַא םינּפ ערעיײט עקיזַאד סָאד

 ןּבעל טנָאנ ןעזרעד יז טָאה רע ,ןגיֹוא ענייז טימ ףיורעד .טקּוקעג

 .עדעי טּפַאכעגפיוא טָאה רע ,םיא טרעױדַאּב יז יװ ,טדער יז יװ ,ךיז

 ,טנַאה ריא ןּופ ךַאמ ןדעי ,ליומ ריא ןּופ ,ןגיוא עריא ןּופ גנּוגעװַאּב

 .עקיזָאד יד ךרּוד טגעװַאּב ןּוא ,טײקטכַארטרַאפ ריא ןּופ ןטָאש ןדעי

 +-קריו עקיטציא ןא יװ ןעזעגסיוא םיא ןּבָאה עכלעוו ,ןעגנּורענירע

 ךּוא ,טירט ןייז טלייאעגּוצ ןּוא טלייאעגוצ ץלַא רע טָאה ,טייקכעל

 ךָאנ לָאמ טנזיוט ,רעיינ ַאזַא סעּפע ןּופ ןעגנַאעגעצ םיא זיא ץרַאה סָאד

 +סָאװ ,ליפעג-תונמחר סיורג ַאזַא סעּפע ןּופ ,טּפַאשּביל רערעקרַאטש

 עקידנסילפ טליפרעד טָאה רע זיּב ,ןסקַאװעג ןּוא ןסקַאװעג זיא

 ;ץלַא ױזַא קידנעייג רע טָאה ,עליטש ןּוא עסיז ,םיִנּפ ןרעּביא ןרערט
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 סָאװ רע עכלעוװ ,עסייה ,עדנריר רעטרעװ ריא ּוצ טדערעג ,רעטייוו
 יז קידנזדלַאהמּורַא ,םּורַא עלייוו עצרּוק ַא ןיא ןרזחרעּביא טפרַאדעג)

 .גייק !ריד ןפעל ךיא ןיּב טָא ! עמַאמ עּביל ,ךיא ןיּב טָא --
 םענייניא ,ןילַא ןזָאל טשינ ,ןזָאלרַאפ טשינ ןיוש ךיד ךיא לעװ לָאמ-

 רדסכ ךיא לעװ ףיש רעד ףיוא !םײהַא ןרעקמוא ךיז רימ ןלעװ

 ןרעּביא עזייר רעזדנוא ןופ טייצ עצנַאג יד ,טנָאג יד ןּבעל ןייטש

 ,לָאמניײק ,רענייק .ריד ןּופ ןסײרּפַא טשינ ךימ סעװ רעגייק .ם"

 בעל ןיימ ןופ ףֹוס ןזיב

 וכיפ טנרעבליז סָאד יװ ,טקרעמַאּב טשינ וליפֲא טָאה רע ןּוא

 ןציּפש יד רעּביא ןשָאלעגסױא ךעלעמַאּפ ךיז טָאה הנבל רעד ןופ

 :פיוא ןיוש ךיז טָאה סע עכלעװו רעּביא ,רעמייּב-ןזיר עקיזָאד יד ןופ
 .ןגרַאמ םעיינ ןיפ ןכיילב סָאד ןּביוהעג-
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 ,ןַאמּוקוט ןופ רָאטקַאד רעד זיא ,ירפרעדניא רענייז ַא טכַא

 ןענַאטשעג ,טנעטסיסַא ןייז טימ ןעמַאזּוצ ,רעניטנעגרַא רעגנוי רעד
 ןטצעל םּוצ טרעלקרעד ריא ןּוא רעקנַארק רעד ןּופ רעגעלעג םאב

 זעניוקעמ רעה רעד .עיצַארעּפָא רעד ןּופ טייקידנעװטיונ יד לָאמ

 הצע יד ןטלַאהעגרעטנוא רעטרעװ עסייה טימ ןּבָאה יורפ ןייז ןּוא

 ,טסױמוא ןעוועג רעּבָא זיא ץלא ,רָאטקָאד ןופ

 ,תוהופ יד ןופ טזַאלרַאפ ןצנַאגניא ךיז קקידנליפ ,יורפ יד

 ,רעכיז ןעװעג ןיא יז .עיצַארעּפָא רעד ןיא טּבײלגעג טשינ טָאה

 ךָאנ ,רעטעּפש העש עכעלטע רעדָא ,ןטימניא ןּברַאטש טעװ יז זַא

 עכלעװ ,יד יװ ,רערעװש לַאמ טנזױט ןייז ןלעװ עכלעוו ,םירוסי

 ײף'טַאג ַא טימ ,יזא קידנּברַאטש ,ןדייל ּוצ ןעמוקסיוא טעװ ךיא

 ,טיוט ןכעל

 רעיא .ןעגנילעג רצכיז ךָאד טעװ עיצַארעּפָא יד רעּבָא --
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 ;סומ עלעסיּב ַא רָאנ זיא !טרעכיזעג קפס םּוׁש ןָא ןיא ןרעװ טנוזעג

 ,ןּברַאטש רעכיז ךָאד ריא טעװ ױזַא םירָאװ ! טּומ עלעסיּב ַא

 !!טימַאּב ךיז טָאה רָאטקַאד רעד עכלעוו טימ ,רעטרעװ יד רעּבָא

 .וטגיווְנ ןפיוא ענעפרָאװעגסױרַא יװ ,ןעוועג ןענייז ,ןגייצּוצרעּביא *|

 -- ,עמיטש רעכַאװש ַא טימ -- טגָאזעג יז טָאה -- ! ןייג -- =
 ּוצ טּומ ןייק טשינ ּבָאה ךיא רַאנ ,טױט ןרָאּפ טשינ ךימ קערש ךיא
 רעה רעד .רָאטקַאד רעה ,רעייז רעה םעד קנַאד ךיא .טסיױמּוא ןדייל

 :*טזָאל .טנכײצעגנָא ױזַא ןיוש זיא סָאד רעּבָא ,רימ ּוצ טּוג ױזַא זיא
 !קַור ןּברַאטש ןיוש ךימ עשז

 .טזָאלעג טכַאמעג יז ןּוא ןרָאװעג דימ ןיא רָאטקָאד רעד

 ילד טָאה סלַאמַאד ,םעד ןגעװ טדערעג רעמ טשינ ןיוש טָאה רענייק

 'ריא ןּוא זעניװקעמ יורפ רעד ּוצ םינּפ סָאד טיירדעגסיוא עקנַארק

 / :5ֹוק ןקידנּברַאטשּפָא ןַא טימ עטיּב עטצעל ריא ןבעגעגרעּביא

 'טימ טדערעג יז טָאה -- !עניימ םַאדַאמ עטּוג ,ערעייט --

 עקיזָאד סָאד ןקישוצרעּביא ךייאא טעּב ךיא -- .טייקירעװש סיורג

 ןיימ עניימ םישּוּבלמ עמירָא עכעלטע עקיזַאד יד ןּוא טלעג לסיּב

 :ץרַאה ןיימ .ךָאנ ןּבעל יז זַא ,ףָאה ךיא ,לּוסנָאק רעה ןכרּוד עילימַאפ

 יףימ עשז:לַאז ןּוא ,ןטּונימ עטצעל עקיזָאד יד ןיא סָאד רימ טגָאז

 זַא ,יײז ןּבײרשנָא ןּוא הבֹוט עקיזָאד יד ןּוט עניימ סַאדַאמ עטּוג יד

 רַאפ קידנעטש ּבָאה ךיא זַא ,טכַארטעג ייז ןגעװ קידנעטש ּבָאה ךיא

 טָאה םעלַא רַאפ רעמ זַא ןּוא ,רעדניק עניימ רַאפ ,טעּברַאעג יז

 , ןענעק טשינ רעמ לָאמנייק ןיוש ייז לעװ ךיא סָאװ ,סָאד ןּוטעג ייוו רימ
 ,,טָאג ּוצ ןֹוחֹטֹּב טימ ,קַיּור ןּברָאטשעג ןיּב ךיא זַא ,סָאד ןּוא .ןעז

 רעּביא זַאל ףיא זַא ,סָאד ןּוא ...רעדניק |עניימ קידנשטנעּב ןּוא
 ,ןטסגניי ןיימ ןּוז ןרעטלע ןיימ ןּוא ןַאמ ןיימ ןּופ טנעה יד ףיוא
 זיּב ץרַאה ןייט ןיא טַאהצג ּבָאה ךיא ןכלעװ ,קערַאמ ןעמירָא ןיימ

 ,םעטָא ןטצעל ןיינ
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 ינעמַאזוצ ןּוא גנורעטסייגַאב רעקרַאטש ַא טימ קנילצולּפ ןּוא

 :טנעה יד קידנגיילי

 | סניימ ןבעל | סניימ דניק ! רעניימ קערַאמ

 ,ןרערט ןופ ןגיוא עלּופ טימ קילּב ַא ךיז םּורַא קידנפרַאװ רעבָא

 יעג רעװ ויא סע .ָאטשינ ןיוש ןיא םָאדַאמ יד זַא ,ןעזרעד יז טָאה

 רעּבָא ,רעה םעד טכּוזעג יז טָאה ,ןפּורעגקעװַא לענש יז ןּוא ןעמוק

 ןענַאטשעג רַאנ ןענייז טעּב ריא ַאּב ,ןעועג טשינ ןיוש זיא רע ךיוא:

 ןבָאה רעּבָא רעמיצ ןטייװצ ןיא .ןטסניד ייווצ ןוא טנעטסיסַא רעד

 ,ןעמיטש עקידעּבעל ןופ שיורעג ַא ,טירט עקידנלייא טרעהעג ךיז

 י'עגסיוא ןופ ןראװעג ןסירעגרעביא ןּוא טשימעג ךיז ןבאה עכלעוו

 ןבָאה עכלעװ ,ןגיוא עריא טלעטשעגנָא טָאה עקנַארק יד ,ןטיירש

 ,טרַאװעג ןוא -- ריט רעד ףיוא ,ןכַאמוצ אב ןטלַאהעג ןיוש ךיז

 רָאטקַאד רעד ןעמוקעגנײרַא זיא םּורַא טונימ עכעלטע ןיא

 יַאֿמ יד ןוא רעה רעד -- רָאטקַאד ןכַאנ ,םינּפ ןרעדנַא ןַא רָאג טיט

 טקוקעג ןּבָאה ירד עלַא ,רעמינּפ עטרירעג רעייז ךיוא טימ ,םָאד

 ןפרַאװעגכרוד ךיז ןּוא קילּב ןכעלרעדנוװ ַא טימ רעקנַארק רעד ףיוא

 ,טכַאדעג ךיז טאה רעקנַארק רעד ,רעטרעװ עליטש עכעלטע טימ:

 :םַאדַאמ רעד וצ טגָאז רָאטקָאד רעד זַא

 ;ךלַאַב רעטעּב זיא סע --

 ,ןענַאטשרַאפ טשינ סָאד טָאה יז

 .רעטיצ ַא טימ ןּבױחהעגנַא םַאדַאמ יד טָאה -- !עּפעזּוי --

 ןייד קרַאטש .ריד רַאֿפ העידי עטוג ַא בָאה ךיא -- עמיטש רעקידצ

 !סעייג עטּוג ַא ןרעה וצ ךיד טיירג ןוא ץרַאה;

 ,רעקידנדער רעד ףיוא טקּוקעג םאזקרעמפיוא טָאה יורפ יד

 יעג רעטרירעג רֶעמ ץלַא םַאדַאמ יד טָאה -- סעיינ ַאזַא --

 ,.!ךיירפ סיורג ,סיורג ןפַאשרַאפ ריד טעװ סָאװ -- טדעלי

 .טגפעצנפיוא טיירּב קנילצּולּפ ךיז ןּבָאה ןגיוא סרעקנַארק רעד
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 ..ָאזרעּפ עסיװעג ַא ..,םענייא ןעז וצ ּוצ ךיד טיירג --
 ,ביל רעייז טסָאה ּוד עכלעוו

 םעד ןּבױהעגפיוא גנּוגעװַאּב רעקרַאטש ַא טימ טָאה יורפ יד

 רעד ףיוא ָאד ןגיוא עקידנעמַאלּפ טימ ןקּוק ּוצ ןּבױהעגנָא ןּוא ּפָאק

 .,.ריט רעד ףיוא ָאד ,םַאדַאמ

 יװ ,קידנרעוװ ךיילּב טגָאזעג סַאדַאמ יד טָאה -- ןָאזרעּפ ַא --

 .רָאנ זיא עכלעוו --- תֹושלֹח ןיא ןלַאפ ַאּב ןטלַאהעג ןיילַא טלָאװ יז

 ,טכערעגמּוא . . ,ןעמּוקעג . . ,סָאװ

 טימ ןפורעגסיוא יורפ יד טָאה -- !!ןעמוקעג זיא רע --|

 .טיױט ַא ןּופ עמיטש ַא טימ ,עמיטש רעדמערפ יװ ,רעטקיטשרַאפ ַא

 ןּופ סיר ַא קנילצּולּפ ךיז קידנּבעג ןּוא ,שטנעמ םענעקַארשעגרעביא

 ןציז ןּבילּבעג יז ןיא ,יירשעג ןקידנעגנירדכרּוד ַא טימ רעגעלעג

 טנעה ענעּביױװעגפיוא טימ ,ןגיוא עטנפעעצ-טיירּב טימ ,ךעלגעוװַאּבמּוא

 ןַא ,זיא קערַאמ ,גנּועז רעכעלשטנעמרעּביא ןַא רַאפ יװ ,ןפעלש יד ּוצ

 .ןָא ,לעװש רעד ףיוא ןענַאטשעג ,רעטּבױטשרַאפ ןּוא רענעסירעגּפָא

 | ,רַאטקַאד ןופ טערָא ןפיוא טנעלעג

 ,ןקידנעגנירדכרוד ךעלקערש ַא טזָאלעגסױרַא טָאה עקנַארק יד

 :יירשעגסיוא םענעגּושמ וו

 ..!רענײמ טָאג !טָאג !טָאג --

 -עגסיוא טָאה עקנַארק יד ,ןּוטעג ףרָאװ ַא קערַאמ ךיז טָאה

 ריא וצ ּפָאק ןייז קידנקירד ןּוא ,סמערָא עטרַאדעגסױא עריא טקערטש

 טימ טצעזעגסױרַא יז טָאה ,טפַארק' רעוויסלּוװנָאק ַא טימ טסורּב

 סעּפע ןּופ ןרָאװעג ןסירעגרעּביא זיא סָאװ ,רעטכעלעג ןקיטלַאװג ַא

 עטיוט ַא יװ ןלַאפעגמּוא ןּוא ןצכַאלש ןקידנרערט ןּוא םענעקּורט ָאזַא

 ןּוא טּפַאכעגפױא רעדיוו דלַאּב רעּבָא ךיז טָאה יז ,רעגעלעג ןפיוא

 ךיוא -- ןשּוק טימ ןּוז ריא ןופ ּפָאק םעד טקעדַאּב ,קילג ןּופ עגושמ

 | | .עגעגושמ
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 . ?וטסיּב סָאװרַאפ .,? ױזַא יװ ,,? ןענַאװ ןּופ , ,?ָאד טטיּב --

 ײװַא יװ !טָאג !טסיּב ּוד ןסקַאװעגפױא יװ .,?וד סָאד טסיּב יצ

 ?ןריפ ּוצ טגנערּבעג ךיד .טָאה רעװ ? ןגיױקעגרעהַא ַאד ךיד ּוטסָאה

 +קערַאמ ,ּוד סָאד טטיּב יצ ?קנַארק טשינ ּוטסיּב יצ ?ּוטסיּב ןײלַא

 !טרָאװ ַא דער !רעניימ סָאג ,,,טָאג ,ױזַא רָאג רימ ךיז טמולח יצ

 !ףימ ּוצ דער

 ,עמיטש יא ןּוּפ ןָאט םעד קידנטייב קנילצולפ ןּוא

 טָאה יז -- !טרַאװ ..!טשינרַאג ! טשינרָאג דער ! ןייג --

 ,לעגע !לעגש -- !רַאטקַאד םּוצ ןבעגעג סיוא יירד ַא קידנלייא ךיז

 ףיא !טנּױזעג ןייז ןּומ ךיא !טגוזעג ןייז ליװ ךיא םירָאװ ! רָאטקַאד

 7: טמענ ,ןרעװנָא טשיג עגר ןייא ןייק רעה רעד לָאז ,טיירג ןיּב

 ...ןרעה טשינ קערַאמ לַאז ,. ,ןקערַאמ

 :ןּוז םּוצ סיז ןּוא

 םעּפע רימ ףרַאד ןעמ !דניק טשינרָאג !קערַאמ ,טשינרָאג --

 ..ןיוש ...ןיוש ,טּוג ! ייג ,ןעמַאמ רעד שיק ַא ּביג .,ןגָאז

 ,טריפעגסיורַא לגנַיי סָאד טָאה ןעמ

 ,יורפ יד טנידַאּב ןּבַאה עכלעוו -- זעניװקעמ טּפַאשרעה יד

 ףעד רָאנ ןּבילּבעג ןענייז סע ,ןעגנַאגעגסױרַא קידנלייא עלַא ןענייז

 יַעּוצ ףיט יד יז ךָאנ טָאה רעכלעוו ,טנעטסיסַא רעד ןּוא גרוריכ

 ,טכַאמ

 ןקערַאמ ךיז טימ ןעמענטימ טווּורּפעג טָאה זעניװקעמ רעה רעד
 ,ךעלגעממוא ןעװעג זיא סָאד רעּבָא ,ןירַא רעמיצ ןרעטייוו ַא ןיא

 ןגיוא ענייז ,עגָאלדַאּפ רעד ּוצ טלגענעגּוצ יװ ןעוועג זיא ?לגניי סָאד

 טָאה רע ,טרעטיצעג ןּבָאה ןּכיל ענייז ,עגושמ יװ ןרָאװעג ןענייז

 : ןדערסױרַא טנעקעג םיוק ןּוא ןגיוּבעג ךיז

 ײז ןּוט סָאװ ?ןעמַאמ רעד ןיא סָאװ ..?סָאד זיא סָאװ --

 ..ןןעמַאמ רעד טימ טרָאד
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 ןריפּוצקעװַא םיא ךיז קידעימַאּב ,זעניוקעמ רעה רעד טָאה
 : : טדערעג טייהרעליטש ױזַא ,רעטייוו עלעסיב ַא

 ,קנַארק זיא עמַאמ ןייד ,ןגָאז ריד ךיא לעװ דלַאּב ! רעה --
 ריד ךיא לעװ ,םוק ...עיצַארעּפָא עניילק ַא ןכַאמ ריא ףרַאד ןעמ

 ! ץלַא סָאד ןלייצרעד

 ,ךיז ךָאנ ןגױצעגכָאנ םיא טָאה רע ןּוא
 --- .ךיז קידנרַאּפשנַײא ,טרעפטנעעג לֹנניי סָאד טָאה --- ! ןיינ --

 ,ןלייצרעד ָאד רעה רעד רימ לָאז .ָאד ןייז ליו ךיא
 .נָאלּפ טימ םיא קידנלייצרעד ,רעינישזניא רעד טָאה סלָאמַאד

 .יולפעג טשינ ,ענעגיוטשעג טשינ ענעדיײשרַאפ רעטרעװ עקידנרעט
 .ךיז ךָאנ ןע:צּוצכָאנ ןּבױהעגנָא טּושּפ םיא ,ןכַאז ענעג

 - ,טרעטיצעג ןצנַאגניא ןּוא ןקָארשעג ךיז טָאה לגניי סַאד
 ןּופ יירשעג סָאד יװ ,יירשעג קידנעגנירדכרּוד ַא טָאה קנילצולּפ

 ,זיוה ןצנַאג ןרעּביא טכליהעגּפָא ,שטנעמ ןטעדנּוװרַאפ-טױט ַא
 ךַא יװ ,לגניי ןּופ יירשעג סָאד טרעפטנעעג םיא טָאה סע

 ,קיטייוו ןּופ ַאכע
 ! עמַאמ ןיימ ןּברָאטשעג --

 :ריט ּרעד ןיא ןזיוװַאּב ךיז טָאה רָאטקָאד רעד
 |לגניי טעװעטַארעג זיא עמַאמ ןייד --

 רע טָאה םעדכָאנ ,םיא ףיוא טקּוקעג עליו ַא טָאה קערַאמ
 ;ןצכָאלש ךיוה ַא טימ סיפ ענייז ּוצ ןּוטעג ףרָאװ א ךיז

 ..!קנַאד ךיא ,רָאטקָאד רעה ,קנאד ךיא --
 :טנָאזעג ןּוא ןּביוהעגפיוא םיא טָאה רָאטקָאד רעד רָאנ
 .יענּפָא ,דלִעה רעגיילק , ד טסָאה סָאד ! דניק ףיוא ייטש --

 : | ! עמַאמ ןייד טעװעטַאר
 0 " 8 9 5 ט ט : :



 .ןעמּוו

 ,ןט:24 טעד ,ךָאװטימ

 ,דלעה רעניילק רעטצעלרָאפ רעד זיא ,רעונעג רעד קערַאמ

 ; רענייא ךָאנ ,רָאי םעד ןיא ןרָאװעג טנַאקַאּב ןענייז רימ ןכלעװ טימ

 .ינוי ףיוא זדנוא טּבײלּברַאפ זיולּב

 סקעז רָאנ ןּוא ,סענעמַאזגע עכעלשדֹוח ןיולּב ייווצ ךָאנ ןּוא

 *גּוז ףניפ ןּוא ,ןקיטשרענַאד סקעז ןוא ,סעיצקעל געט קיצנַאװצ ןּוא

 רעטכידעג ןענייז סע !רָאי ףֹוס סָאד ןָא ןיוש טילפ סע ,ןקיט

 ףימ ;ןטרָאג ןיא רעמייּב עקידנעילּב יד ףיוא רעטעלּב יד ןרָאװעג

 יד ,קיטסַאנמיג רעד ןּופ טייצ רעד ןיא ןטָאש םענייש ַא ןיוש ןּבָאה

 ןעו קוק ּוצ גּונעַּת ַא שזַא זיא סע ,ןּוטעגנָא קידרעמז ןעייג רעליש

 ,םישדח עיורג ענעי ןיא יװ שרעדנַא רָאג !עלּוש ןּופ סױרַא ןעייג יז

 ; ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ץעגרע ךיוא ןענייז --- רָאה עגנַאל עלַא יד ןּוא

 רענעי ,ןקָאז ןָא טייג רעד ,ןסּפעש יװ ,ןרױשעגּפָא ןענייז ךעלגניי יד

 ירַאפ יד ןּופ ,ענעיורטש ןטּוה ,טעקַאנ רעזדלעה יד ,סעװרַאּב

 ַײז ןלַאפ סָאװ ,ךעלעגנעטס טימ ןעמּונעגמּורַא ,ןעמרָאפ עטסנדייש

 ןּוא ,עטרילָאק ךעלטַאװַארק ןּוא רעדמעה ;סעציײלּפ יד ףיוא ּפָארַא

 ףיא סיולּב רעדָא טטױר סעּפע קידנעטש ןּבָאה עקישטניילק יד

 עלעדניירק ַא ,סגױזַא ץכעײנַאּב ןימ ַא ,גייצנדייז ןימ ַא סעּפע ; ךיז

 ,ןעמַאמ רעד ךרּוד ּוװיץעגרע טעּפעשטעגּוצ ,רילָאק רעלעה ַא ןּופ

 ףיוא ןעמּוק לפיוו ןּוא ,עטסמירָא יד ּוליּפַא ךיז ןצּוּפ דניצַא םירָאװ

 ײז יװ יוזַא ןסּוה ןָא ,פעק עזיױלּב יד ןיא ןײֹרַא עלּוש ןיא
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 רעד ּוצ ןָא ךיז ןּוט ןטנַאגעלע לייט ,םייה רעד ןּופ סױרַא ןפיול*

 ןיליירפ ןּופ לגניי ןייא ָאד ךיוא זיא סע .,סייוו ןצנַאגניא קיטסַאנמינ.

 טעז רע ןּוא ,טיור ןצנַאגניא ןּוטעגנָא טייג סָאװ סַאלק ,סיטַאקלעד;

 רעּבָא ,ןגוצנַא-ןסָארטַאמ ןגָארט עכעלטע ,קַאר רעטכַאקעגּפָא ןַא יו סיוא .

 סעּפע טגָארט רעכלעוו ,לרערעיומ סָאד זיא עלַא ןּופ רעטסנעש רעד

 (!רעטָאפ ןייז ןּופ יאדוא ךיוא) טּוה םענעיױרטש ןסיורג ןימ: ַאִזַא-

 ןַא טימ טכיל טנערּבעגּפָא ּבלַאה ַא יװ ןצנַאגניא סיוא טעז ןּוא

 רעטנּוא טיג רע ןעו ,רעטכעלעג ןּופ ןעמ ןעק ןצַאלּפ .,רּושזַאּבַא-

  !עלעקסיּפ-ןזָאה ןייז ךאמ ַא טּוה ןקיזָאד םעד

 -ןצַאק ןּופ עלעטיה ןייז טשינ ןיוׂש ךיוא טגָארע יטערָאק

 יניטַאװ ,גייצנדייז ןעיורג ןּופ טּוה-עזייר ןטלַא ןַא סעּפע רָאנ ,רעטופ;+

 ,םיא ףיוא ןקּוק ןייא ןיא טלַאה ןּוא ,גּוצנַא ןשיטָאקש ןימ ַא טנָארט

 טכייל ןּוז יד ןּוא ,דמעה םָאּב לּפענק ןייא ןייק טשיג טָאה יסָארק-

 םיוק ןעמ ןעק ןישַאקערּפ ,טסּורּב רעטעקַאנ רעד ףיוא ךיילג םיא ;

 טגָארט רע עכלעװ ,עטַאּפַאק רעיולּב רעטכייל רעד ןּופ ןעזסױרַא;

 ,רעטָאפ ןייז ךָאני

 ןדיישעצ דניצַא טזומעג ךיז טָאה רע לייוװ , ,? יפָארַאג ןּוא

 לדנַאה ןצנַאג ןייז טָאה רע רעכלעװ רעטנּוא ,ענירעלָאּפ ןייז טימ:

 *עגנָא ןכַאז טימ ענייז עלַא ךעלטייד ןזיװַאּב ךיז ןּבַאה ,ןטלַאהַאּב

 -סױרַא ןייא ןיא ןטלַאה ןעלטעצ עירעטָאל יד ןּוא ,סענעשעק עטקַאּפ

 ַא .רָאנ טלַאה רענייא סָאװ ,ץלַא ןעמ טעז דניצַא ,ייז ןּופ ןכירק !

 ,לרער-ענישטש ַא ןּופ רעצירּפש ַא ,גנּוטײצ רעטלַא ןא ןּופ לרעכעפ;!

 ,סגדיישרַאפ קרַאװנירג ;סענַארװ רַאּפ (רעטניװ ןּופ ךָאנ) ןלייפ-
 סױרַא ןכירק עכלעװ ,עכלעזַא סעשטשנַאּבַארכ רעדָא ,סעקּושזיַאמ-

 יד ,סעקרַאנעמ יד רעּביא םּורַא ךיז ןריצַאּפש ןּוא ענעשעק ןופ

 .טעֶקּוּב עלא ןעגנערּב סַאלק-טירטנייא רעד ןּופ רעדיװ עקישטניילק-

 ןופ רָאג לָאמלײט ןּוא ןעמּולּב ןופ לָאמלײט ,סנירערעל יד ךעליי

 "נא ךיוא ןעייג סנירערעל יד ןּוא ,ןעגנערּב ֹוצ יּבַא ,זָארג טסָארּפ=
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 רעד ץּוח ַא ,ןרילֲאק עלעה ןיא ןּוא רעדיילק עקידרעמּוז ןיא ןוטעג

 97 ןוא ,ןּוטעגנָא ןצרַאװש ןיא קידנעטש טייג עכלעוו ,"ןיכַאנָאמ

  ײזַא רדסּכ ץלַא טגָארט רעדעפ רעטיור רעד טימ ןירערעל עגיילק

 .עלעדנעּב עזַאר ַא ךיוא דניצַא ךיז דניּב רָאנ ,רעדעפ עטיור ריא

 -קערש ןענייז רעדעפ יד ןּוא עלעדנעּב סָאד ןוא ,זדלַאה םעד םּורַא

 ,ךעלרעליש עגיילק עריא ןופ ךעלטנעה יד ןּופ טרעדָאנקעצ ךעל
 .,ןכַאל ןייא ןיא טלַאה ןּוא םּורַא קידנעטש ךיז טגָאי יז עכלעװ טיט

 .;ךעלעגייפ-רעמוז ,ןשרַאק ןופ טייצ יד ןעמוקעגנָא זיא סע -

 .אֹּב ,טָאטש רעד רעּביא ןגולפסיוא ,סַאג רעד ףיוא ןעיירעליּפש

 -ףיילג ,רעגייז ַא ריפ ןפיול עכלעװ ,עכלעזַא ָאד ךיוא ןעגייז זדנוא

 | ןדָאּב ךיז ךייט םּוצ ,סַאלק ןופ

 .,רעטייוו גָאט ַא סָאװ ! טעיצַאקאוו יד ךָאנ ןיוש ןעקנעּב עלַא

 ט"מ ןּוא ,רעקידלּודעגמּוא ,רעלענש ץלַא עלוש ןּופ סױרַא ןעמ טייג

 סע ,ןעגגַאגעגרעּביא רענייא רעדיוװ זיא סע סָאװ ,דיירפ רערעסערג ַא

 ףעיליילק ,רעיורט יד ןיא ןענַארַאג ףיוא ןקּוק ּוצ קירעיורט רָאנ רימ זיא

 ײפַא רערעכעה רעטשרע רעד ןּופ ןירערעל רעקילָאמַא ןיימ ףיוא ןּוא

 .ךּוא ,רעכיילּב ןּוא רעגרע ץלַא לָאמַא סָאװ סיוא טעז עכלעװ ,גנולייט

 יא ,קידנעייג ױזַא ןייא ךיז טגייּב יז ,רעקרַאטש לָאמַא סָאװ טסּוה

 | רימ ּוצ קירעיורט ױזַא טלביימש

 9 פ 9 6 9 9 6 9 2 6 6 9

 עיזעָאּפ יד

 - .ןטײ06 םעד ,קיטײרפ

 ..צלּוש ןייד ןּופ עיזעָאּפ יד ןײטשרַאפ ּוצ ןָא ןיוש טסּבייה ּוד
 ךס ַא .קיגײװעניא ןּופ עלּוש יד רָאג וטסעז דניצַא רעּבָא ;קירנעה
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 קיסיירד רָאי ַא ןיא ןעזסיוא ריד יז טעו רעשיטעָאּפ ךס ַא ,רענעש'

 יז טסעװ ּוד ,ןיהַא טרָאד רעדניק ענייד ןריפ טסעװ ּוד ןעוו ,םּורַא.

 -גייא טשינ ,דניצַא יז עז ךיא יוװ ױזַא ,קיניײװנסױא ןּופ ןעז סלָאמַאד=

 טימ םּורַא ךיא יג ,ןײגסױרַא טסעװ ּוד זיּב ריד ףיוא קידנטרַאװ ,לָאמ -
 ,יד ּוצ ןרעיוא יז ןָא ?עטש ןּוא ,עלּוש ןייד םּורַא ןסַאג עליטש יד

 | ,רעטסנעפ-רעטרַאּפ ,עטלעטשרַאפ ןזּולַאשז טימ .

 ,ןירערעל רעד ןופ לֹוק סָאד ךיא רעה רעטסנעפ ןייא ןּופ

 יי : טגָאז עכלעוו
 ךיד םרױַאּברעד ..?סָאד זיא *ל, ַא רַאפ סָאװ ,ךַא ...--

 ?עטַאט ןייד טגָאזעג "ל, ַאזַא ףיוא טלָאװ סָאװ ! לגנויי

 .על ןופ עמיטש עּבָארג יד ךיא רעה רעטסנעפ ןטייווצ ןּופ

 : ךעלעמַאּפ טריטקיד רעכלעוו ,רערי

 סעריל ריפ ּוצ הרֹוחס רטעמ יירד טפיוקעג ּבָאה ךיא --=

 רעּבָא ייז ךיא ּבָאה טפיוקרַאפסױא ,רטעמ ַא ןעמיטנעצ קיצפּופ טימ-

 :.לצ-

 רעטיור רעד טימ ןירערעל עגיילק יד רעדיוװ טנעייל טרָאד

 .:לֹוק ןפיוא ךיוה רעדעפ :

 רענעדנּוצעגנָא ןַא טימ ,אקימ רעטעּפ טָאה סלָאמַאד ןּוא --=

 , , .טיונקי

 ײרעשטשיּפ סָאד ךימ טכיירגרעד סַאלק רעקיטייז ַא ןּופ ןּוא

 צערעל רעד זַא ,טיײטַאּב סָאד סָאװ ,לגייפ עדַאטס רעצנַאג ַא ןּופ-

 ,עגר ַא ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא זיִא;

 ןײרַא ךיז טיירד ןעמ ּוװ ,לקניוװ םַאּב ןּוא ,רעטייװ ייג ךיא

 ;יג טּפָארטש ןירערעל יד ןּוא ,טנייו רעליש ַא יװ ,ךיא רעהרעד;

 רעטס:עפ ןכרּוד ךיז ןרעהרעד קנילצולּפ ,ןעמַאזַאּב םיא טסיירט ןוא;:

 ןשטנעמ עלעדייא ןּוא עסיורג ןּופ ןעמענ יד ,ןטכידעג עקידנעגנילק-

 -י::?רעטָאפ ןרַאפ עּביִל ּוצ ,ןּבעל םענייר ַא ּוצ ןפּור סָאװ ,רעטרעוו:
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 ,,עלייוו ַא ףיוא ?יטש רעדיוו טרעוװ םעדכָאנ ןּוא . . ,טייקשידלעה ּוצ

 ףוא ,קידייל ןצנַאגניא ןעוועג טלָאװ עלוש יד יװ ,סיוא טעז סע ןּוא

 "ידגיצא טרָאד ךיז ןעניפעג קינייװעניא זַא ,טשינרָאג ךיז טּביילג סע

 ןּופ שיורעג ַא ץעז ַא רעדיוװ טיג קנילצולּפ ,ךעלגניי טרעדנּוה סקעז
 .ךגיצַא ויא רעכלעוו ,רערעל ןּופ לרעטכעלעג ַא ּביִלּוצ טייקכעליירפ

 .טּביילּב ,ךרודַא דָארג טייג סע רעװ ןּוא ,רָאמּוה ןטּוג רעייז ַא ןיא

 'ףעד ףיוא ּביל ױזַא טקוק רערעדעי ןּוא ,ןייא ךיז טרעה ןּוא ןייטש

 ליפ יָמַא ךיז ןיא ןייא טסילש עכלעוו ,עדייּבעג רעּביל רעקיזָאד

 ,גנונפָאה ליפ ױזַא ןּוא טנגּוי

 +?רעּפַאלקעג ַא ,םראיל ןּבױט ַא ךיא רעהרעד -- קנילצולּפ

 ךופ יירעפוט ַא ,ןטפעה ןּופ ײרעכרָאש ַא ,רעכיּב עטכַאמעגּוצ ןּונ

 'ףעד ןיא סַאלק ןייא ןּופ רעּביא ךיז טגָארט סָאװ ,שיורעג ַא ,סיפ

 ףיז טלָאװ סָאװ ,סעיינ טּוג ַא סעּפע יװ ,ףױרַא ןטנּוא ןּופ ,רעטייווצ

 טייג סָאד :עלּוש רעצנַאג רעד רעּביא טײרּפשעצ טונימ ןייא ןיא

 יףיוא טגנילק ןּוא רעצייווש רעד עדייּבעג רעצנַאג רעד רעּביא םּורא

 | ,עזאּפ

 .ךעלריימ ,רענעמ ,ןעיורפ הנחמ עצנַאג ַא ןָא ךיז ןּבייה דלַאּב

 קידנטרַאּפַא ,רעױט םּוצ ןטייז עלַא ןופ ןּפוטש ּוצ ךעלגניי ןיא

 ! טיבֹורק ןּוא רעדירּב ,ךעלקינייא ,ןיז ערעייז

 ךירּוד ,טאמרַאה ַא ןּופ ןסָאשעגסיױא יװ ,סױרַא ןפיול לייוװרעד

 רעד ןּופ עקנעניילק יד ןײֹרַא רַאדירָאק ןיא סַאלק ןּופ ריט רעד

 'רעטגוא ןעגנירּפש ,ןטייוװצ ןָא סנייא ןָא ךיז ןסיוטש ,סַאלק:טירטנייא

 ךפרַאװ ,ןעלעטיה יד ,ןּוטנָא סָאד ּפָארא ןּפעלש ,סרעגנעה יד יצ

 ,ןעלּבַארג ,ריא ןיא ןּביולק ןּוא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא עּפּוק עצנאג ַא ןָא

 לטייוװצ ןכָאנ סנייא זייווקיצנייא טשינ ייז טצעז רעצייווש רעד זי

 ?שקירעּביא יד סױרַא ןעײג ךעלדנע .רעּבירַא לעװש רעד רעּביא

 ?טלָאמַאד ןּוא ,ײרעּפּוטעג ןרעטנּומ א טימ ,ןעייר עגנַאל ןיא ןסַאלק

 - .שרעיוט םַאּב ןטראו סָאװ ,יד ןופ ןגָארפ ?גָאה ַא טיש ַא ךיז טיג
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 !עיצקעל יד טנעקעג טסָאה --

 וןגרָאמ ףיוא ןּבעגרַאפ ריד ןעמ טָאה סָאװ =

 ?ּוטסָאה טעּברַא ךס ַא --

 { ןעמַאזגע-שדֹוח רעד זיא ןעוו --|

 ןעמענ ,ןענעייל טשינ ןענעק עכלעוו ,סרעטּומ עמירָא יד ּוליפַא
 -םיוא יד ןקּוקַאּב ,ףיוא ייז זענעפע ,ןיז ערעייז ַאּב ןטפעה יד ךיוא

 | ,ןלַאּב יד ףיוא ןגערפ ,יבַאג

 ..?זיולּב לטכָא ןַא --

 !ווירּב-ּביױל ַא טימ לטניינ ַא !ַא --

 | / ,,?ציצקעל רעד רַאפ לטניינ ַא --

 ךָאנ ךיז ןגערפ ןּוא ,ךיז ןעיירפ ןּוא ךיז ןקיורמּואַאּב יז ןּוא

 ,סענעמַאזגע יד ןגעוו ,ןעמַארגָארּפ יד ןגעוו ןדער ןּוא ,סרערעל יד ַאּב
 סָאװ ןּוא -- !ךיוה יװ ,זיא ץלַא סָאד ,ןייש יװ ,סניימ ,דניק ,ךַא

 !טלעװ רעקידנעמּוק רעד רַאפ גָאזּוצ רעסיוױג ַא רַאפ
 ,רעטָאּפ ןייד

 .עמּוטש:ּביוט יד

 ,ןט:28 םעד ,קיטנּוז

 ,ןקידנע רענעש טנעקעג טשינרָאג רימ ךיז טָאה יאמ רעד
 ,רעצעמע טגנילק סע -- ןרעה רימ ! ןגרָאמירפ ןקיטנייה ןטימ ײװ
 עטַאט ןיימ יװ ,רימ ןרעה ָאד ןּוא ,ןענעפע רימ .עלַא רימ ןפיול

 י .  ,גנורעדנּוװרַאפ רעטסכעה ןּופ ןָאט ַא טימ טגָאז

 /  .,..!שוַאגעשזג ,ָאד טנעז ריא --



 ףעקילָאמַא רעזדנוא ,שזָאגעשזג ןעועג עקַאט זיא טָאד םירָאװ
 ,עװַאדרָאק ןיא טניֹוװ סע עילימאפ סגנעמעװ ,ירעיש ןּופ רענטרעג

 טימ ןיא רע ןיהוװ ,ַאּונעג ןּופ ןעמוקעג סָאװ-רָאנ זיא רעכלעוו ןּוא

 ךָאנ ,דנַאלנכירג ןופ ףיש ַא ףיוא ןעמיווש וצ ןעמוקעג קירוצ גָאט ַא

 ןטיורג ַא ןגָארטעג טָאה רע ,ןַאּבנזיא רעד ַאֹּב טעּברַא רָאי יירד
 ןפיוא טור ױזַא ךָאג ץלַא רעּבָא ,רעטלע ןעזעגסיוא טָאה ,קַאּפ
 ,ךעליירפ ןּוא םינּפ

 רָאנ ,רעמיצ ןיא ןייגנײרַא לָאז רע טלָאװעג טָאה עטַאט ןיימ
 :טגערפעג לענש ןּוא ,טסנױע קידנרעװ ,טגָאזעגּפַא ךיז טָאה שזָאגעשזג

 נעשיוװרול סעּפע טכַאמ סָאװ ?עניימ טרָאד ןכַאמ סָאװ --

 ,קירוצ געט ײװצ טימ טליפעג טּױג ץנַאג ךיז טָאה יז --
 .טרעפטנעעג עמַאמ ןיימ טָאה -- ןעזעג יז ּבָאה ךיא ןעוו

 :ןוטעג ץפיז ןפיט ַא טָאה שזָאגעשזג

 טסיירז טשינ ןיּב ךיא םיִרָאװ ,.!ןעקנַאד וצ טָאג ,ךַא --
 טשינ לעװ ךיא ןמז:לּכ ,ןײגּוצנײרַא עמוטשיּביױט יד .ּוצ טרָאד ןעוועג
 ! םַאדַאמ ,ךייא קנַאד ךיא ,ןרעװ ריוועג סעפע טפאשרעה יד ַאּב ָאד
 .ךָאנ ןוט ףיול ַא ןּוא קַאּפ ןיימ ןזָאלרעּביא דניצא ָאד ךיא לעװ
 !דגיק עמירָא סָאד ןעזעג טשינ ּבָאה ךיא יװ ,ןיוש רָאי יירד .ריא
 טשינ עקינײמ יד ןופ םענייק ּבָאה ךיא יװ ,ןױש רָאי ירד
 ! ןעזעג

 ,ןוטעג קנּוװ ַא רימ טָאה עטַאט רעד

 ,טלמ ליג --

 .רעד רימ ןלעװ טּפַאשרעה יד ּביוא ,טרָאװ ןייא ךָאנ --
 :צג ןיוש ןענייז רימ ןעו ,טגָאזעג רענטרעג רעד טָאה -- ןביוק

 ,ויוה.רעדעפ ןיא ןעוו

 : ןסירעגרעּביא םיא טָאה עטַאט ןיימ == =

 {ןטפעשעג יד סעּפע טרַאד ןעיג יװ ןּוא --



 ךיא ! ןעקנַאד ּוצ טָאג -- טרעפטנעעג רע טָאה -- !שּוג --
 סעּפע טלַאװעג ּבָאה ךיא רעּבָא !טלעג לסיּב ַא טגנערּבעג ּבָאז
 .יימ עקנעמירָא יד ,טרָאד טנרעלעגסיוא סעּפע יז יז ןּבָאה ,ןגערפ
 ַא יװ ,טגָאז ןעמ יװ ,טזָאלעגרעּביא ךָאד יז ּבָאה ךיא םירָאװ ?עג
 .על רעייז ןיא טשינ ּוליפַא ךיא ּבײלג ךס ןייק . ..שיפ ןעמּוטש
 טָאה עניימ ?שטָאכ יז ןעק טרָאד ערעייז סנכייצ יד רעּבָא , . ,ער
 יז ןענעק סעּפע זַא ,ןדער ךיז טגרעל יז זַא ,ןבירשעג ּוליּפַא רימ

 יז ןלעװ ייז זַא ,סױרַא טמּוק סָאװ רעּבָא ,ןענרעלסיוא ָאי טרָאד
 עקיזָאד יד ןעק ךיא זַא ,יױזַא יצ ,ױזַא -- ןענרעלסיוא ָאי ּוליּפַא
 ..,ןייטשרַאפ טשינ יװ ייס ךימ טעװ יז ןּוא ,טשינ סנכייצ

 ?ןקידנעטשרַאפ ריא טימ ךימ ךיא לעװ עשז יװ זיא

 יד ,ינ ןשיװצ רָאנ ןענייז סנכייצ יד !סניימ דניק םירָא
 ,.!םּוטש שיפ יד יו יז ןענייז סנייא ַאּב סנייא סָאװ ,טּוג ,עקנעמירָא
 יו ,רעה םעד ןטעּב עקַאט טלָאװעג ּבָאה ךיא ןּוא ,טשינ ךיא סייוו

 | ? טרָאד ּוצ סָאד טייג ױזַא

 :טגָאזעג ןּוא ןּוטעג לכיימש א טָאה עטַאט ןיימ

 ! טייג ! טייג ,ןעז ןיילא טעװ ריא ,ןגָאז טשינרָאג לעװ ךיא --
 ! ןרעװ טיירפרעד רעכיג סָאװ רע לָאז

 -ּוטש:ביוט יד ןּופ טּוטיטסניא רעד .ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז רימ
 .יירּב קידנלעטש ,געוו ןרעּביא .זדנּוא ןּופ טייוו טשינ ןעוועג זיא עמ
 :טדערעג ױזַא ןּוא ןרעטש םעד טשטיינקעג שָאזגעשזג טָאה ,טירט עטי

 ןרָאװעג ןריוּבעג ןיוש זיא יז !עשיװדול עמירָא ןיימ ,ךַא --
 ּבָאה ךיא זַא ,ןּוט טכַארט ַא לָאז ןעמ ןעוו ןּוא . ,! רעלעּפ םעד טימ ױזַא
 יו עטַאט ןיימ, : רימ ּוצ ןגָאז לָאז יז טרעהעג טשינ לָאמ ןייא ןייק ךָאנ
 לָאז ךיא זַא ,טרעהעג טשיג לָאמ ןייא ןייק ךָאנ טָאה יז ?יז ןּוא
 טשינ ךָאנ יז טָאה ןּבעל ןיא לָאמנייק ,"רעטכָאט ןיימ , : ריא ּוצ ןגָאז
 ןעמ סָאװ ,ןעקנַאד ּוצ טָאג !טרָאװ ךעלשטנעמ ןייא ןייק ןענַאטשרַאפ:
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 רימ רעּבָא . . ,טסיזמּוא ןעמונעגניירַא טּוטיטסניא ןיא שטָאכ יז טָאה

 טכַא רעירפ טזומעג טָאה יז זַא !טרַאװעגנָא ,טרַאװעגנָא ךיז ןּבָאה

 ןגיצַא . , ,ןעמּונעגנײרַא יז ןעמ טָאה סלָאמַאד טשרע ,ןרעװ טלַא רָאי

 ןּוא טכַא זיא ,םייהרעדניא ןעװעג טשינ רָאי יירד ןיוש ךיא ןיּב

 סעּפע יז זיא יצ ,ףלע רָאי ַא ןייז טלַא דניצַא ןיוש יז טעװ ,, ,יירד

 ?ןסקַאװעגרעטנּוא ?ןעזעג יז טָאה לרּוחּב סָאד ? ןטקַאװעגרעטנוא

 -- !ןעז דלַאּב טעװ !ןיײלַא ןעז דלַאּב טעװ שזָאגעשזג --

 .טירט עטיירּב ענייז קידנלײאכָאנ ,טרעפטנעעג ךיא בָאה

 ףיא םירָאװ ? טייװ ?טּוטיטסניא רעד סָאד זיא ּוװ ןיא --

 יז טָאה רעטּומ יד טניז ,ןָא טייצ רעד ןּופ ןעװעג טשינ ָאד ןיּב

 ,רימ ךיז טכַאד סע ,ּבײװ ןיימ ,טסייה סָאד . . ,טריפעגרעהַא ָאד

 ...טייז רעד ןיא ץעגרע זיא סָאד זַא

 =ייז רימ .םיא רַאפ טקנוּפ ןּבילּבעג ןייטש עקַאט ןענייז רימ

 ודנוא זיא רעצייווש רעד ןּוא ,רעמיצ:טרַאװ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענ

 ,ןעגעקַא ןעגנַאגעגסױרַא

 טָאה -- סיגָאפ עשיוודּול , , .רעטָאפ סעשיוװדול ןיּּב ךיא --

 ,ןעמיקסױרַא ָאד יז לָאז -- ,ןײטשרַאֿפ ּוצ ןּבעגעג רענטרעג רעד

 !לענש ,לענש ,רעטכַאט ןיימ

 ?טנעעג רעצײװש רעד טָאה - עזיוּפ ףיוא ןענייז ייז --

 ןיא רע ןּוא - .ןירערעל רעד ןגָאז ןיג לעװ ךיא -- טרעפ

 .ןדגוװשרַאּפ

 טשינ ךיז טָאה רע רעּבָא ,ןּבילּבעג ליטש זיא רענטרעג רעד

 ,טנעװ יד ףיוא רעדליּב יד טכַארטַאּב טָאה רע ,טרָא ןייק ןענופעג

 ,טשינרָאג ייז טעז רע זַא ,ןקרעמַאּב טנעקעג טָאה ןעמ רעּנַא

 ןעמּוקעגנײרַא זיא סע ןּוא ,טנפעעג ריט יד ךיז טָאה לייוורעד

 ,עלעדיימ ַא טנַאה רעד ַאּב קידנריפ ,ןּוטעגנָא ץרַאװש ןירערעל יד

 ,צליײו ַא טקּוקעגנָא ךיז ןּבָאה רעטכָאט יד ןּוא רעטָאפ רעד
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 ןיא ןפרָאװעג דיירפ ןּופ יירשעגסיוא ןַא טימ ךיז יז ןּבָאה םעדכַאנ

 :עלעדיילק ַא ןּוא ןּוטעגנָא ןעוועג זיא עלעדיימ סָאד ,ןײרַא סמערָא יד

 "רעכעה זיא יז ,לכעטרַאפ סיי ַא ןיא ןּוא ןסַאּפ עסייוו ןּוא עטיור טימ

 זיסַאּב רעטָאפ םעד ןטלַאהעגמּורַא ןּוא טנייוועצ ךיז טָאה יז ,רימ רַאפ

 ,טנעה עדייּב טימ זדלַאה
 נָא יז ןּוא ךיז ןּופ ןסירעגּפָא רעטָאּפ רעד יז טָאה ךעלדנע

 .,סיפ יד ןיּב ּפָאק ןּופ קילּב ןטמַאלפעצ ַא טימ ןטכַארטַאּב ןּביוהעג
 ,,טייוו ץעגרע ןּופ ןפיול ּוצ ןעמּוקעג טלָאװ רע יװ ,ױזַא קידנעמעטַא
 ;טדערעגסױרַא ךעלדנע טָאה רע זיּב

 ! ןרָאװעג טסיּב ּוד ןייש יװ ! ןסקַאוועגפיוא טסיּב ּוד ײװ ,ךַא --
 :עקנערעײט ןיימ !עשיװדּול עקנעמירָא ןיימ !עקנעּביל ןיימ ךַא

 --- ,ןירערעל רעד ּוצ טדנעוועג ךיז רע טָאה ָאד -- !עלעדיימ םּוטש
 סע עכלעװ ןזיװ ּוצ רימ ,ךעלגעמ זיא סע ּבױא ,רעייז טעּב ךיא
 !ןייטשרַאפ עלעסיּב ַא שטָאכ ךימ לָאז יז עכלעוו ךרּוד ,סנכייצ זיא

 -ײָאה ַא שטָאכ ךימ לָאז יז ...ןענרעלסיוא דלַאּב ךימ ייז לעװ ךיא

 : .  !ןייטשרַאפ עלער
 .,יימ סָאד טגערפעג ןּוא ,ןּוטעג לכיימש ַא טָאה ןירערעל יד

 / :ליטש עלעד
 ?ןכּוזַאּב ןעמּוקעג ךיד זיא סָאװ ,שטנעמ רעד זיא רעװ --

 :סעּפע ,ןּבָארג ַא טימ טרטרעפטנעעג טָאה עלעדיימ סָאד ןּוא

 .עטשרע סָאד טלָאװ רעדליװ ַא יװ טקנּוּפ ,לֹוק ןכעלרעדנּוװ  ַאזַא
 :שינעילַאטיא ףיוא טדערעג לָאמ

 ,. .רעט-ָאפ ,.,,ן-יי-מ ...זיא ..,סָאד --
 ;ןגירשעגסױרַא ןּוא קירּוצ טירט ַא טכַאמעג טָאה רענטרעג רעד

 ! רענעגּושמ ַא יו
 יִז ,סנ ַא ,,.!טדער יז ,ּביל רימ זיא טָאג יװ !טדער יז --

 1טסדער ּוד !טסדער ּוד !סרעײט ןײמ דניק !טדער יז !טדער
 ? טסדער ּוד :רימ עשז:גָאז



 ּױצ ןּבױהעגנָא ןוא טּפַאכעגמּורַא רעדיװ יז טָאה רע ןּוא

 ,ןשוק-

 טּוג ױזַא ןיליירפ סָאד טעב ךיא ,סָאד ןיא עשז-ױזַא ײװ --

 ףיוא טשינ !עכלעזַא טנכייצ טימ טשינ 1קנּוװ ןפיוא טשינ ! ןייז ּוצ

 ...?ןיז סָאד ןעק עשז-ױזַא יװ ! ךיילג ױזַא רָאנ ? רעגניפ יד

 טשינ -- ,טרעפטנעעג ןירערעל יד טָאה -- יגָאּפ רעה ,ןייג --

 יד ךיז ןעגרעל ָאד .עדָאטעמ עטלא ןא ןיוש זיא סָאד ,קנּוװ ןפיוא

 טשיג טָאה רעה רעד ,ןֹורּכז ןּופ עדָאטעמ רעיינ רעד טימ רעדניק

 ? םעד ןּופ טסּוװעג

 -- !סָאד ךיא רעה ןּבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע סָאד רעּבָא --

 .טגָאזעג רענטרעג רעטרעדנּוװרַאפ רעד טָאה-

 ךיא ןיּב רָאי יירד ! ןיטּולחל !טסּוװעג טשיגרָאג ּבָאה ךיא ---

 רָאג ,ןבירשעג רימ ןעמ טָאה רשפא ןּוא ,םייחרעדניא ןעוועג טשינ ןיוש

 -- ! ןיוש ךיא ּבָאה ּפָאק ןטקַאהרַאפ ַאזַא ! ןענַאטשרַאפ טשיג ּבָאה ךיא

 !סנימ דעק -- ,עלעדיימ םּוצ טדנעוועג דלַאּב ךיז טָאה רע ןּוא

 םעד עשו-רעפטנע 4 עמיטש ןיימ ּוטסרעה ?ָאי ךימ ּוטסיײטשראפ זיא

 ?ףךיד ּוצ דער ךיא סָאװ ,טסרעה ּוד ? טסרעה ּוד ! ןטַאט|

 -- .טגָאזעג ןירערעל יד טָאה -- ! רעה רעּביל ,ןייג רעּבָא --

 טײטשרַאפ יז רעּבָא ,ּבױט זיא יז לייװ ,טשינ יז טרעה עמיטש ןייק

 רעה רעד רעטרעװ ַא רַאפ סָאװ ,ןּפיל יד ןּופ ךיז ןגעװַאּב םעד טיול-

 ,רעטרעװ יד טרעה יז טשינ ?טײטשרַאפ רעה רעד ,ריא ּוצ טדער-

 ןײלַא יז עכלעוו ,רעטרעװ יד ּוליִפַא טשינ ,ריא ּוצ טדער רעה רעד סָאװ

 ןּבָאה רימ לייוו ,רעטרעװ יד סױרַא טדער יז רָאנ ,רעה םּוצ טדעדי

 ןגײלנעמַאזוצ ּבַאטשכּוּב ןדעי טול ,ןּבַאטשכּוּב יד טנרעלעגסיוא יז

 :עװַאּב ַאזַא טסורב רעד ןּבעגּוצ ןּוא זדלַאה ןטימ ןגעװַאּב ,ןפיל יד

 יִכֹוּב יד ןּופ עדעי ןּוא עמיטש ַא ןּבעגסיורא ןענעק לָאז יז זַא ,גנּוג

 .ןדעוסױרַא ןּבַאטשי
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 ;קידנעיטש ,רעטרענייטשרַאפ ַא טקיקעג טָאה רענטרעג רעד

 .-רַאפ רע זַא ,ןענעקרעד ּוצ ןעוװעג זיא סע ,ליומ םענעּפָא ןַא טימ

 .-רָאפ ןצנַאג ןקיזָאד םעד ןּופ ּוליּפַא טרָאװ ןייא ןייק טשינ טייטש

 .-- םיא טגָאז ןעמ סָאװ ,טשינרָאג רע טּביײלג סנקירעּביא זַא ןּוא גָארט

 | : ןװּורּפ ּוצ ןּביױהעגנָא ןײלַא רע טָאה

 ;קידנגייּבּוצ ,טגָאזעג רע טָאה -- ,עשיוודול ,רימ עשז:גָאז --

 ךיא עטַאט רעד סָאװ ,ןדירפּוצ ּוטסיּב יצ -- רעיוא ריא ּוצ ךיז

 ? ןעמּוקעגקירוצ

 טעװ יז סָאװ ,טרַאװעג רע טָאה ,םינּפ סָאד קידנּביײהפיוא ןּוא

 ?טשינרַאג ןּוא טכַארטרַאפ םיא ףיוא טקיקעג טָאה לדיימ סָאד ,ןגָאז

 1: ,טרעפטנעעג

 :טכַאלעצ ךיז טָאה ןירערעל יד ןּוא ,ןרָאװעג טשימעצ רע זיא

 : | ;טגָאזעג ןּוא
 'טָאה יז לייװ ,טשינ ךייא טרעפטנע יז !שטנעמ רעטּוג --

 .ריא טָאה ריא םירָאװ ,ןּפיל ערעייא ןּופ גנּוגעװַאּב יד ןעזעג טשינ
 .*גטלַאה ,עגַארפ רעייא דניצַא רעּביא טרזח ! רעוא ןיא טדערעגנײרַא

 !םינּפ ריא ןגעק ךיילג םינּפ סָאד קיד

 : טרזחעגרעּביא ןּוא טלעטשעגנָא שזָאגעשזג ךיז טָאה

 סָאװ ? ןעמוקעגקירּוצ זיא עטַאט רעד סָאװ ,ןדירפּוצ טסיּב --

 { ןרָאפקעװַא טשינ ןיוש טעװ רע

 "ףיוא טקוקעג םַאזקרעמפיוא םיא טָאה עכלעוו ,לדיימ סָאד

 'יד ןּפַאכּוצפױא ךיז קידנעִימַאּב ,טדערעג טָאה רע ןעװ ,ןּפיל יד

 :טרעפטנעעג יירפ טָאה --- גנּוצ ןייז ןּופ גנּוגעװַאּב עטסנעלק

 'ז-יא עט-ַאט רעד סָאװ ,ןד-ירפ-ּוצ רע-ייז ן-יּב ך-יא --

 ..קעװ-ַא טש-יג ר-עמ לָאמ-גייק ן-יוש ט-עװ ןּוא ןעמ-ּוקעג-קיד-ּוצ
 ! ןרָאפ

 יףיז ּוצ ןקירדּוצּוצ קיטלַאװג ןּבױהעגנָא יז טָאה רעטָאפ רעד
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 יז רע טָאה ,ןגייצוצרעּביא רעסעּב ךָאנ ךיז ידּכ ,ןּוא ,ןשּוק ּוצ ןוא
 ; ןגָארּפ טימ ןפרָאװַאּב דלַאפו

 ?עמאמ יד טסייה יו --

 ,עינדָאט-גַא --
 :לרעטסעװש עניילק סָאד טסייה יװ --

 .ַאד-?-ַאיל-עד-ַא --

 ?טּוטיטסניא רעד טסייה יו

 ,עמ-ּוטש-ּביוט ראפ --

 ?ןעצ לָאמ ייווצ זיא לפיוו --

 ,קיצ-נָאװצ -- 

 ןכַאל ןּבײהנָא טעװ רע זַא ,טניימעג ןּבָאה רימ ןעוו ןּוא ,ונ
 ,ןענייוו ּוצ ןּביױהעגנָא רָאג רע טָאה -- דיירפ רַאֿפ

 ןגיילרעּביא ןעמּונעג ןירערעל יד םיא טָאה -- ! רעה רעּבָא --

 רטה רעד ,רעה רעד רָאג טנייוו ,ןעיירפ ּוצ ךיז טָאטשנָא -- ךַאז יד

 רעד לָאז !ןייז קירעױרט רעדייא ,ןעיירפ רעכיג ךָאד ךיז ףרַאד

 :םיוא רעה רעד ןיוש לָאז ,ּונ ,ךיוא טנייו רעטכָאט יד ! ןעז רעה?

 ןדירפוצ ויא רעה רעד יצ ,ןגָאז רימ ןּוא ןרעה :

 ןּוא ,טנַאה סנירערעל רעד טּפַאכעגנָא טָאה רענטרעג רעד
 :טגָאזעג םעדכַאנ רע טָאה ,לָאמ ךס ַא יז קידנשוק/

 קנַאד לָאמ טנזיוט !לָאמ טרעדנוה קנַאד ךיא !קנַאד ךיא --

 סָאד ךיוא רימ לָאז ןּוא ! ןיליירפ רערעייט רעד ,רעטּוג רעד ,ךיא

 רעסעּב ,שרעדנא ךָאנ טשינ ךימ ןעק ךיא סָאװ ,ןייז לֹחֹומ ןיליירפ !

 | ,ןקירדסיוא

 -- ןּבײרש ךיוא ךָאד ןעק רעטכָאט סרעה םעד רעּבָא --

 עלַא יװ ,טסייוו יז ,ןענעכער ןּוא -- ןּבעגעגוצ ןירערעל יד טָאה !

 .ַאעג לסיּב ַא ,עטכישעג לסיּב ַא ךיוא ןעק יז ,ןסייה ןכַאז-ּבוטש !

 יז ןעװ רעּבָא ,סַאלק רעלַאמרָאנ רעד ןיא דניצַא יא יז ,עיפַארג .
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 ַא ןענעק ןיש יז טעװ ,ןסַאלק ערעכעה ייװצ יד ןקידנע ךָאנ טעװ
 ןענעק ךיז יז טעװ ,ןענַאד ןּופ ןײגסױרַא טעװ יז ןעװ .רעמ ךס
 ןּופ לייט .עיסעּפָארּפ ַא ךיז ןּבױלקסױא ,סעּפע טימ ןקיטּפעשַאּב
 .עג ןיא טנייה ןעגייז סנירעליש עמּוטש-ּביױט עקילָאמַא ערעזדנוא
 עלַא יװ ,םינֹוק יד ןעלדנַאהַאּב טּוג ױזַא ןענעק יז ןּוא ,רעּבלעוװ
 ,ערעדנַא

 ןּוא טנפעעגפיוא טיירּב ןּפיל יד רעדיװ טָאה רענטרעג רעד
 .סיוא ץלַא םיא ךיז טָאה ּפָאק ןיא ,רעטרעניײטשרַאפ ַא ןענאטשעג
 ךיז קידנצַארק ,רעטכָאט רעד ףיױא טקיקעג טָאה רע .,טשימעג
 ,ןעגנורעלקרעד עיינ ךָאנ ןטעּבעג טָאה קילּב ןייז ,רעיוא ןרעטנּוא

 . רעצייוש םּוצ טיירדעגסיוא ךיז ןירערעל יד טָאה סלָאמַאד
 : טגָאזעג ןּוא

 .יירגוצ רעד ןּופ עניילק זיא'ס עכלעוו ָאד ןײרַא רימ טפור ---
 ,סַאלק-סגנּוט

 ַא טימ םּורַא עליו ַא ןיא ןעמּוקעגקירּוצ זיא רעצייווש רעד
 טשינ יא עכלעװ ,רָאי ןיינ רעדָא טכַא ןּופ רעמּוטש-ּבױט רעניילק |

 ,טּוטיטסניא ןיא ןעמוקעגנָא טַאהעג גנַאל
 ןּבײה -- טגָאזעג ןירערעל יד טָאא -- עניילק יד טָא -- |
 !ןּוטעג טרעװ סָאד ױזַא יװ ,עשז-טעז ,ןענרעל ּוצ ןָא טשרע ריש
 טּוג ךיז רעה רעד עשז-לָאז ."ע, ןַא ןדערסױרַא לָאז יז ליו ךיא
 ,ןקוקוצ

 ןעמ יװ ,ױזַא ןּפיל עריא טנפעעגפיוא ןירערעל יד טָאה ָאד
 סרעניילק רעד ןּוא ,*ע , ןַא ןדערוצסױרַא ידּכ ,ןענעפע יז ףרַאד
 ;עג םַאזקרעמפיוא יז טָאה עניילק יד ,טלעטשעגנָא ױזַא ךיוא ןּפיל
 ריא טָאה סלָאמַאד ,טלעטשעגנָא ריא ייז טָאה ןעמ יװ .,יױזַא ןטלַאה
 ,ךיז ןּופ עמיטש ַא ןּבעגסױרַא לָאז יז ,ןכייצ ַא טכַאמעג ןירערעל יד
 "ע, ןַא טָאטשנָא רעּבָא ,,ןסייהעג יז טָאה ןעמ יװ ,ןוטעג טָאה יז
 ,"ֵא, ןַא ןעמּוקעגסױרַא םעד ןופ זיא
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 טשינ ןיא סָאד - טגָאזעג ןירערעל יד טָאה -- ןייג --

 יז טָאה ,ךעלטנעה עדייב סרעניילק רעד קידנעמעג ןּוא -- ! סָאד

 ףיוא עטייווצ סָאד ןּוא ןדלַאה ןפיוא סנייא ,טגײלעגפױרַא ךיז יז

 ,"ע  ,"צ, :טרזחעגרעיא ןּוא טסּורּב רעד
 ןּופ ןעגנּוגעװַאּב יד טנַאה רעד רעטנּוא קידנליפ ,עגיילק יד

 ןּפיל עריא טנפעעגפיוא טָאה ,טסּורּב ןּוא זדלַאה סנירערעל רעד
 | עג :טדערעגסױרַא ןעלטייד ןּוא רעירפ יװ ױזַא

 יסױרַא ןסייהעג ןירערעל יד יז טָאה ןפֹוא ןּבלעז םעד ףיוא

 ףיוא ךעלטנעה עדייב עריא יודסּכ קידנטלַאה ,"ד, ןּוא יע , : ןדער

 םּוצ טיײרדעגסיױא ךיז יז טָאה םעדכַאנ ,טסּורּב ןּוא ןדלַאה ריא |

 : רענטרעג
 ? דניצַא ןעגַאטש רַאפ ןיוש ריא טָאה --
 ןעװעג רע זיא דניצַא רעּבָא ! ןענַאטשרַאפ ךעלדנע טָאה רע

 .ןעגַאטשרַאּפ טשינ טָאה רע ןעוו ,רע:רפ יװ טרעדנּוװרַאפ רעמ ךָאנ

 סגערפעג רע סטָאה -- ?ןדער ךיז ייז ןענרעל ױזַא ןּוא --

 ןעמ ןּוא -- .ןירערעל רעד ףיוא קידנקוק ,ןטכַארט עלייוו ַא ךָאנ

 יעלַאק עלַא יד ןדער ןענרעל ּוצ זייווכעלסיב ױזַא דלודעג ױזַא ַאד טָאה

 ןשטנעמעקילייה ַא רַאפ סָאװ ? ןרָאי עצנַאג ? ןטייווצ ןכַאנ סגייא ? סעק

 יד קידנגיילפיונוצ ,ןפּורעגסױא קנילצולּפ רע טָאה -- ! ןעגייז סָאד

 טלעװ עצנַאג יד !ןדע-ןג ןּופ םיכאלמ -- .הליפּת ַא ּוצ "װ טנעה

 ָאד ךיא ּבָאה סָאװ ! ייז רַאפ הנתמ ַא סלַא ןעוועג קינײװ ךָאד טלַאװ

 .ילירפ סָאד ןטעּב טלָאװעג ּבָאה ךיא !ַא ?ַאה ?ןגָאז טלַאװעג

 ךיז ...ןילַא דניק םעד טימ עגר ַא ןּביילּב ןענעק ױזַא לָאז ךיא

 . .ןײלַא ..,רָאג טּונימ ףניפ ..,ןעיירפנַא

 ןּבױהעגנַא יז רע טָאה ,ךיז ּוצ עלעדיימ סָאד קידנענצוצ ןּוא

 ,טכַאלעג טָאה רע .ןרעפטנעוצּפָא ןּבױהעגנָא םיא טָאה יז ןּוא ,ןגערפ

 םיא ןּבָאה ןגױא יד ,ינק יד רעּביא ןטסיופ יד טימ טּפַאלקעג ךיז

 רעד ַאּב רעטכָאטס יד טּפַאכעגנָא לָאמ עלַא טָאה רע ,טלקניפעג
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 רַאּפ ןרָאװעג ענּושמ טשינ רעיש ןּוא ריא ּוצ טקּוקעגּוצ ךיז ,טנַאה
 עכלעװ ,עמיטש ַא טימ טדערעג טָאה יז ןעװ ,גנּוקיצטנא ןּוא דיירפ

 .למיה ןּופ ןעמּוקעג טלָאװ יז יװ ,ןעזעגסיוא טָאה

 :ןּוטעג גערפ ַא ןירערעל יד רע טָאה קנילצולּפ

 .יירפ סָאד רעייז טעּב ךיא ,טנעקעג טשינ ךיא טלָאװ יצ --

 ? רָאטקעריד רעה םעד ןעקנַאדּפָא ,ןיל

 -- טרעפטנעעג יז טָאה -- ָאטשינ ןיא רָאטקעריד רעד --

 טפרַאדעג טלָאװ ריא ןעמעװ ,שרעדנַא רעצעמע ַאד זיא סע רָאנ

 ןּבעגעגרעּביא ןרעליש עניילק עדעי טרעװ זדנּוא ַאּב ָאד ,ןעקנַאדפָא

 רַאפ זיא עכלעװ ,עטרבח רערעכעה ַא ןּופ טכיזפיוא רעד רעטנּוא

 ַא ןּבעגעגרעּביא רימ ןּבָאה ערעייא .רעטּומ ַא ,רעטסעווש ַא ריא

 עכלעו ,רעּפעט ַא ןּופ רעטכָאט רעד ,רעמוטש-ּביױט רעקירעינעצּביז

 רָאי ייװצ ןיוש .ּביל רעייז יז טָאה ןּוא טּוג רעייז ריא ּוצ זיא

 ,ןעיינ יז טנרעל ,יז טמעק ,ןּוטנָא ךיז גָאט עלַא ּוצ ריא יז טפלעה

 ,טירט ןּוא טירש ףיוא ריא רַאּפ טגרָאז ,ךעלדיילק יד ריא טכערַאּפ

 ?טּוטיטסניא ןּופ ישעמַאמ ןייד טסייה יװ ! עשיוודּול

 :טרעפטנעעג ןּוא ןּוטעג לכיימש ַא טָאה עלעדיימ סָאד

 םּוצ ךיז קידנדנעװ ןּוא -- .ָאנַאד-רָאישזד ַאנ-ישז-ַאט-ַאק --
 :עט-ּוג ַא רע-ייז ,רע-ייז זיא יז -- ןּבעגעגּוצ יז טָאה ,רעטָאפ

 -ערעל רעד ןּופ קנּוװ ַא ףיוא זיא רעכלעוו ,רעצייווש רעד
 ןייג קידנזָאל ,ןעמוקעגקירוצ דניצַא זיא ,ןעגנַאגעגקעװַא טַאהעג ןיר
 ןיא ,עכעליירפ ַא ,עטנוזעג א ,רָאה עלעה טימ ןיליירפ ַא ךיז רַאפ
 ןעיורג ַא ןיא ןּוא ןסַאּפ עטױר ןּוא עסײװ טימ דיילק ַאזַא ךיוא
 זיא ,לעװש רעד ףיוא ןייטש ןּבילּבעג זיא לדיימ סָאד ,לכעטרַאפ
 -ביימש ןּבױהעגנָא ןּוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא םעדכַאנ ,ןרָאװעג טיור
 ךַאד ןּוא ןָאזרעּפ ענעסקַאװרעד ַא יװ ןעזעגסיוא ןיוש טָאה יז ,ןעל
 ,דניק ַא ןּופ קּורדניײא ןַא טכַאמעג



 .ּונעגנָא יז ,ןפַאלעג ןגעקַא ריא זיא לרעטכעט טשוָאגעשוג

 ריא טימ קידנגַאז ,רעטַאּפ םּוצ טריפעגוצ ןּוא טנַאה רעד ַאּב ןעמ

 ; עמיטש רעּבַארג

 ,ַאנַאד-רָאישזד ַאג-ישז-ַאט-ַאק --

 ןפורעגסױא רענטרעג רעד טָאה -- !ןיליירפ עטּוג ךַא --

 ,ןּוט טעלג ַא טלָאװעג ריא טלָאװ רע יװ ,טנאה יד ןגיוצעגסיוא ןּוא

 .ײרּפ עטוג ,ךֶא -- ,לסיּב ַא טשימעצ ,ןעמטעגקירוצ דלַאּב יז רָאג

 ףיוא קילג ןּבעג ריד רע לָאז !ןשטנעּב טָאג ךיד עשזײלָאז ! ןיל

 ַאזַא ןיוש !עילימַאּפ רעצנַאג ןייד ןּוא !למיה ןיא ןּוא דרע רעד

 .ךּול ןיימ ּוצ ,דניק ןיימ ּוצ ! עטּוג ַאזַא ןּוא ,רעניימ טָאג 4,ןיליירפ

 .עּבֹרֲא רעמירָא ןַא ,ןטיה למיה ןּופ םיכאלמ ךיד עשז:ןלָאז ! ןישעוו

 קנַאד ךיא ,ךעּבעג רעקנעמירַא רעד ןּופ רעטָאפ רעד ,ךיא ןיּב רעט

 ! ץרַאה ןפיט ןּופ ,ןיליירפ ,ריד

 ױדסּכ קידנטלַאה ,רעניילק רעד ןּוטעג שּוק ַא טָאה ןיליירפ יד

 יוצ טָאה רענטרעג רעד ,קידנעלכיימש ןּוא טזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד

 .ַא ףיוא יװ ,ריא ףיוא טקוקעג ןּוא ןּפיל יד ּוצ טנעה ענייז טגיילעג

 ,דליב ןכעלרעדנווװ

 רעייא ךיז טימ ןעמענטימ דניצַא ריא טנעק ,טליװ ריא בוא ---

 .רעטכַאט

 ךיא -- ,טרעפטנעעג ךעליירפ רע טָאה -- !לײװ ךיא .יצ -- 

 יז ךיא לעװ ןגרָאמ ןּוא ,עװַאדנַאק ןייק טנייה ןעמענטימ יז לעװ

 ,ןריפרעהא רעדיװ ָאד

 ,ןּוטנָא ךיז ןפָאלעג זיא לדיימ סָאד

 טעז -- דניצַא ןּוא ,ןעזעג טשינ רָאי יירד יז ךָאד ּבָאה !ןיא --

 ,עװָאדנָאק ןייק טימ יז ךיא םענ ,ןיוש .ןגָאז ךיא לעװ -- ! רָאנ

 לסיּב ַא ךָאנ ךימ ךיא לעװ רענ:רפ ןּוא ! ןעיירפ עלַא ךיז ןלָאז

 גנוצ רעמּוטש רעקיזָאד רעד טימ ,ןייגכרּוד ןירּוט רעּביא ריא טימ
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 קניימ ּוצ ןריפנײרַא יז לעװ ךיא ןּוא ! ןעז עלַא ײז ןלָאז ? רעביימק
 .כָאװ ,ריד קנַאד ךיא !טָאג ,טָאג ָא !ןרעה ךיוא ןלָאז יז .עטנַאקַאצ=
 !עשיוודּול ,טנַאה יד רימ עשז-ּביג !טּבעלרעד דיירפ יד ּבָאה ךיא"
 ,טנַאה רעד רעטנוא ןטַאט םעד סע

 ּוא עלעטיה ַא ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא עכלעוו ,עלעדיימ טָאד
 יי רעטנּוא טנַאה יז טקעטשעגרעטנּורַא טָאה ,ענירעלָאּפ ַא ןיא-
 ,םעיראז -

 שזָאגעשזג טָאה -- קיצרַאה רעייז עלַא ָאד סירג ךיא ןּוא ---
 ןפיט ןּופ עלַא קנַאד ךיא ןּוא -- ,לעװש רעד ףיוא ןיוש טגָאזעג -
 רעדנּוזַאּב ןרעדעי ידּכ ,ןעמוקקירּוצ ָאד ךָאג לעװ ךיא ןּוא !ץראוי
 ! ןעקנַאדוצשַא :

 סעּפע ןּופ ןפָארטעג יװ ,ןּבילּבעג ןייטש רע זיא קנילצולּפ
 טרעקעגקירוצ ךיז ,עלעדיימ סָאד טזָאלעגּפָא טָאה רע .קנַאדעג 6!
 ַא יװ ןּוטעג יירשעג ַא ןּוא ענעשעק.לטסעװ ןיא טנַאה רעד שיש

 ,רענעגושמ .

 םעריל קיצנַאװצ רעּבָא ,ךיא ןיּב םירָא !טרָאד ןייג סע לָאז --
 ךיא לעװ עײג ַא !טּוטיטסניא םעד ףיוא ןּבעג ךָאנ ךָאד ךיא ןעקי
 ! עבטמ ענייש ַא ,ןּבעג-

 רע טָאה ,שיט ןָא שטשרָאג רעד טימ קידנּבעג ּמַאלק ַא ןּוא
 .הבדנ ןייז םיא ףיוא טזָאלעגרעּברא;

 טרירעג ןירערעל יד טָאה -- !שטנעמ רעטוג ,ןייג ,ןייג --
 טמענ ,ןעמעננָא טשינ סע ןעק ךיא .טלעג רעיא ּוצ טמענ -- טגָאזעג;
 רעד ןעװ ,ןּבעג טעװ ריא .רימ ּוצ טשיג טרעהעג סָאד .ֹוצ םעי
 ריא ,ןעמענ טשינ טעװ רע ךיוא רעּבָא .ןעמּוקקירּוצ טעוו רָאטקעריד
 !טלעג םעד ףיוא טעװרָאהעג רעװש טָאה ריא ,רעכיז ןייז טנעקי
  ןייז ןדירפוצ קידנעטש ךייא ןּופ םעד ןָא ךיוא ןלעװ רימי

 טָאה -- ! ןזָאלרעּביא זּומ ךיא ! ןזָאלרעּביא לעװ ךיא ,ןייג --
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 .(8/ ך:ערמ ר"מ ,סנקירעביא -- ,טרעטטנעעג טרַאּפשעגניא שזאגעשרצ

 ייילשסע'ה ןיא טגײלעגנײרַא קירוצ םיא טָאה ןירערעל יד רעּבַא

 "פא ם"צ ךייק םיא קידנּבעג טשינ ,לקיטש-דלָאג סָאד ענעשעק

 ןייא ליא ןטלַאהעג ןּוא ןבעגעגרעטנוא ךעלדנע ךיז רע טָאה .ןגָאצ

 "לש'צ ןפ יד ןּופ שוק ַא קידנפרַאװּוצ ,םעדכָאנ ,ּפַאק ןטימ ךיז ןגייל

 -רשטכַאט "ד ןעמּונעג רעדיװ רע טָאה ,ןירערעל רעד ןּוא ןיליירמ

 גקידנגַאז ,ןעגנַאגעגסױרַא ןּוא טנַאה רעד רעטנוא

 "שוא { טניימ לרעטכעט םּוטש ,םירַא ! לרעטכעט ,,םּוק ,םֹוק --

 ! רעגיימ

 -= רשָאה ר"מ רעטנפעעג רעד ןיא קידנעייטש ךָאנ ,יז ןּוא

 : ןפּורעגסױא לֹוק ןּבָארג ףעלקערש ריא טימ ןיוש

 לטזיא סצ טגייה ןּוז עגייש ַא רָאפ סָאװ ,ךָא --



 5* }יון *





 .-?דלַאּבירַאג

 .ָאט-רעיורט רעלאנָאיצַאנ א זיא ןגרָאמ -- ,ילֹוי ןט.2 םעד

 טנװָא ןיא ןטכענ ,רעיורט ןלַאנָאיצַאנ ןּופ גָאט ַא זיא טנייו
 סָאד ! ןעוועג זיא סָאד רעו ,וטסיײװ יצ ,ידלַאּבירַאג ןּברָאטשעג זיא

 .נּוא ןּופ רענעילַאטיא ןָאילימ ןעצ טײרפַאּב טָאה רעכלעוו ,רעד זיא
 זיא רע ןעוו ,ןֿברָאטשעג זיא רע ,ןענַאּברּוּב יד ןופ ךָאי רעד רעט
 | ,רָאי קיצעּביז ןּוא ףניפ ןעוועג טלא

 ַא ןּופ ןּוז ַא ןעװעג זיא ;ַאצינ ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע
 -עג רע טָאה ,רָאי טכַא ןעװעג טלַא זיא רע ןעװ ,ןַאטיּפַאק-ספיש
 רָאי ןטנעציירד ןפיוא ,יורפ רעסיװעג ַא ןּופ ןּבעל סָאד טעװעטַאר
 ,םירבח ענייז טימ עקרַאּב עקידנעקנירט ַא טעװעטַארעגּפָא רע טָאה
 ַא רעסַאװ ןּופ ןגױצעגסױרַא רע .טָאה ןטסקיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןפיוא
 טָאה ןטסקיצריפ ןּוא ןייא ןפיוא ,עיליסרַאמ ןיא לגניי קידנעקנירט
 .ןַאעקָא ןפיוא ףיש ַא ןעמַאלפ יד ןּופ ןסירעגסױרַא רע

 רעד רַאפ עקירעמַא ןיא ןגָאלשעג ךיז רע טָאה רָאי ןעצ
 טפמעקעג רע טָאה ךיירטסע ןגעק ;קלָאפ ןדמערפ ַא ןּופ גנּוײרּפַאּב
 ; ,י 1849 ןיא עידרַאּבמָאל ןּופ גנּוײרּפַאּב רעד רַאפ ; תֹומחלמ יירְד ןיא
 טייוװצ א ךיז ןגָאלשעג ,1860 ןיא לָאּפַאענ ןּוא ָאמרעלַאּפ טײרּפַאּב
 ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה 1870 ןיא ןּוא ,/6 ןיא םיור רַאפ לָאמ
 - ,ןשטייד יד ןגעק ןזױצנַארפ יד ןּופ גנּוקידייטרַאפ רעד

 רע :טַײקשיַָארעה ןּופ םַאלפ ַא םיא ןיא טרעקַאלּפעג טָאה סע

 / רע .טעטילַאינעג-המחלמ טימ רּוטַאנ רעד ןּופ טקנעשַאּב ןעוועג זיא
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 "ירד ןךוא סקעז ןיא ןױא ,ןטכַאלש קיצרעט ןיא ןגָאלשעג ךיז טָאה

 טניועג רע טָאה קיס

 טעברַאאצג רע טָאה רעטייװצ רעד ןוא המחלמ ןייא ןשיווצ

 .ַאזנייא ןַא ףיוא טרעדנוזעגּפָא ךיז רעדָא ,טיורב לקיטש ןייז ףיוא

 ַא ,רערעל ַא ןעװעג ןיא רע ,ךרע יד טעּברַאַאּב ןּוא לודגיא ןעמ

 .ַאטקיד ַא ,לַארעגעג ַא ,רעגלעז ַא ,רחוס א ,רעטעּברַא ןַא ,טָארטַאמ

 ,טּוג ןּוא ךיז אב טּושּפ ,טיורג ןעװעג זיא רע ,רָאט

 .לעפ עלַא טָאהעג ביל ,גנוקירדרעטנוא טַאהעג טנייפ טָאה רע

 ערעדנַא ןייק טאהעג טשיג טָאה רע .עכַאװש יד טקידיײטרַאֿפ ,רעק

 ףו טָאה רע .טייהשנעמ רעצנַאג רעד רַאֿפ טטוג יװ ,ןעגנאלירואפ

 ,ןעילַאטיא טרעטעגרַאֿפ ,טיוט םעד טעטכַארַאפ ,םידובּכ ןופ טגָאזעגּפָא

 יַאיגעל עצנַאג ןענייז ,המחלמ ּוצ ףּור ַא טזָאלעגסױרַא טָאה רע ןעוו

 יעֿפ עגייז רעטנּוא ןלעטש ךיז ןטייז עלַא ןופ ןפַאלעג ןדלעה ןענ

 יייֵז רעטעּברַא ,ןצַאלַאּפ ערעייז טזָאלרַאפ ןּבָאה טייל עסיורג ,רענ

 רעד ןיא ןפמעק רוצ יּבִא ,ןלוש עריא טנגוי יד ,ןטַאטשרַאװ ערע

 ,םור ןייז ןופ ןז

 ויא סָאד .,דמעה טיור ַא ןגָארטעג רע טָאה טייציהמחלמ ןיא

 .רָאה עלעה טימ ןושרעּפסנַאמ רעגייש ,רענעטקַאװעג-קנאלש א ןעוועג

 יז ןיא ,רענּוד ַא - ןעועג רע ןיא דלעפ-טכַאלש ןפיוא

 ,קילייה ןדייל יד ןיא ,דגיק ַא -- עגייז ןליפעג

 ףיוא לכיימש א טימ ןּברַאטשעג ןענייז רעגעילַאטיא רעטנזיוט

 .רעד ןּופ ןעזעג שטָאכ םיא קידנּברַאטש ןּבָאה יד ןעװ ,ןּפיל יד

 יעג ןעועג ךיז ןטלָאװ רעטנזיוט ;טגיז ןּוא טפמעק רע יװ ,טנטייו

 יעג םיא ןּבַאה ןענָאילימ .םיא רַאֿפ רעקיטש ףיוא ןקַאהעצ טזָאל

 ,ןשטנעב קיבייא םיא ןלעװ ןּוא טשטנעב

 טסנעק ּוד ,םיא טנײװַאּב טלעװ עצנַאג יד ,ןּברַאטשעג זיא רע

 ןענעײל רוטסעװ רעטעּפש רעּבָא ,ןײטשרַאפ טשינ סָאד טגייה ךַאג
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 .ןעמָאנ ןייז -- ןּבעל ןיא ןרעה רדסּכ ןּוא ןטַאט ענייז ןגעול

 ןיז טעװ רעכעלרעה ץלַא ,ןסקַאװ טסעװ ּוד רעסערג סָאװ
 ןייז ןוש טסעװ ּוד ןעװ ןּוא ;ןגױא ענייד רַאפ ןסקַאװטימ ךליב
 רַאפ ןעזרעד םיא ּוטסעװ סלָאמַאד טשרע ,שטנעמ רעקידנעטשלָאפ ַא
 ,טלעו רעד ףיוא ןייז טשינ ןיוש טסעװ ּוד ןעוו ןּוא ; זיר ַא יו ךיז

 ןּוא ןיז סניז ענד ךָאנ ןלעװ ,ןּבעל טשינ ןיוש טסעװ ּוד ןעװו
 .ַארטש םעד ךיז רַאפ ךיוה ןעז ,ךָאנ תֹורֹוד עצנַאג ,רעדניק ערעייז
 םעד טימ טניײרקַאּב ,רעקלעפ ןופ רעײרפַאּב םעד ןּופ ּפָאק ןקידנעל
 רענעילַאטיא רעדעי ןוא ,ןפמַאק עכיירגיז ןּופ םעדַאיד ןקידנרעטש

 ןוא ןרעטש םעד ךיוה ןּביײהפיוא ,ןעמָאנ ןייז קידנדערסױרַא טעוװ:

 ! המשג רעד ףיוא ןרעװ קיטכיל םיא טעװ סע

 ,רעטָאפ ןייד

 ,רעטילימ סָאד

 ,בוט םוי דעלַאנָאיצַאנ ַא -- ,ןס:11 םעד ,קיטנוז

 טיוט םעד בילוצ ג,ט ןּביז ףיֹוא טקיטעּפשרַאפ)

 , ןידלַאּבירַאג ןּופ

 ןעגנּוּביא יד ןעז ,ַאלעטסָאק-ץַאלּפ ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז רימ
 .ילימ ןּופ טנַאדנעמָאק ןרַאפ טריליפעד ןּבָאה עכלעו ,רעגלעז יד ןּופ
 זיא סָאװ ,קלָאפ ןטלמַאזרַאפ ןּופ ןעייר ייווצ ןשיװצ ,סּוּפרָאק-רעשי
 ,דַארַאּפ ןקיזָאד םעד ןעניֹוװייּב ןעמּוקעגפיונּוצ ךיז

 עכעלרעייפ יד רעטנוא טריליפעד ױזַא ןּבָאה ייז ןעוו ןּוא
 טָאה ,ןקױּפ יד ןּופ ײרעּפַאלקעג םעד ןּוא קיזּומ רעד ןּופ רענעשי
 .ןולײטּפָא-רעטילימ יד ןּופ ןעמעג יד טרעלקרעד רימ רעטָאפ ןיימ:
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 .רענעפ ערעייז ןּופ ןטסגידרַאפ עלופמּור יד טלייצרעד ןוא ,ןעג

 ירעטילימ רעד ןּופ רעליש יד ןעגנַאגעג ןענייז רעטשרע יד

 ײישזניא רעד רַאפ ןריציפָא ףיוא ךיז ןענרעל עכלעװ ,עימעדַאקַא

 ןוטעגנָא ,טרעדנּוה יירד ןעוועג ןענייז ייז ,עירעיליטרַא ןּוא עירעיג

 ..רעכיז רערעדנּוזַאּב ַא סעּפע טימ ןעגנַאגעג ןּוא ,ןרידנומ עצרַאװש ןיא

 ףךיז טָאה ייז ךָאנ .רענלעז-ּבלַאה ןוא ןטנעדּוטס-ּבלַאה ,ךיז ןיא טייק

 יעג זיא סע ,רעטילימ-רעייגסופ סָאד עייר רעגנַאל ַא ןיא ןגיוצעג

 רעטנּוא ןגָאלשעג ךיז טָאה עכלעװ ,עדַאגירּב סעטסָאַא ןעגנַאג

 םָאמַאגרעּב ןעגנַאגעג זיא סע ;ָאניטרַאמ ןַאס רעטנוא ןּוא ַאטיַאשזד

 :ָאדרַאדיפלעטסאק רעטנּוא ןגָאלשעג ךיז טָאה עכלעװ ,עדַאגירּב

 ילערט עטר טנזױט ,עינַאּפמַאק ךָאנ עינַאּפמָאק ,ןטנעמיגער ריפ

 עדנַאלריג ַא יװ ,ןעזעגסיוא ןּבָאה עכלעוו ,סעקסַאק יד ַאּב ךעלעזד

 עדייּב ַאּב ןרָאװעג ןגיוצעגסיוא זיא עכלעוו ,ןעמּולּב .עקיטולּב ןופ

 ,םלֹוע ןצנַאג ןשיװצ טפּול רעד ןיא ןגָארטעג טרעװ ןּוא ןקע

 יףעטילימ ןּופ גנּולײטּפָא ןא טריליפעד טָאה רעייגסופ יד ךָאנ

 ײסַאק יד ַאּב סעווישזג עצרַאװש טימ ,רעטעברַא-המחלמ ,ןרעינישזניא

 "עד רעקיזָאד רעד ןּופ טייצ רעד ןיא ןּוא ,ןטנַאק עטיור ןּוא סעק

 טרעדנּוה ךָאנ ,ןעגנוליײטּפָא יד ץוח ַא ,ןעזעג ךיז ןּבָאה ,עדאיליפ

 ּפעק יד רעּביא ךיוה ןּוא ךיילג טעשטרַאטסעג ןֿבָאה סָאװ ,ןרעדע

 :עטשרעדעפ יד ,טייל-גרעּב יד ןעוועג ןענייז סָאד : רעיושּוצ יד ןּופ

 יעג ,עטעװעטראהרַאּפ ,ע:עסקַאװעג-ךיוה עלַא ,ןעילַאטיא ןּופ ךַאװ

 ןרידנּומ יד ןּוא ,רעגייטש רע;רּבַאלַאק ןפיוא ןריושעג רָאה יד ,עטנּוז

 טימ ,סגירג םעד ןּופ ץנַאלגּפָא ןַא יװ ,רילָאק רענירג רענייש א ןּופ

 יו ,ןעגנַאגעג ךָאנ ןענייז ייז ,טקעדַאּב ןענייז גרעּב ערעייז ןכלעוו

 ביז ןּבָאה סע ןוא ,םלֹוע ןצנַאג ןכרּוד ןפָאלעגכרּוד ןיוש זיא שיורעג ַא

 ,ָאילַאטַאּב רעטפלעװצ ףעקילָאמַא רעד ,ןרעלַאסרעּב יד ןזיװַאּב

 ףנרבכרּוד ןכרוד םיור ןייק ןיירַא רעטשרע רעד זיא רעכלעוו ,רעד

 :עטצייװעצ טינ ,עקנילפ ,עכעלגעווַאּב , ,עלעקנוט ,"איּפ ַאטרַאּפ , ןיא
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 :ַא ךופ עילַאװכ ַא יװ ןעגנַאגעגכרּוד ייז ןענייז ,ךעלדניירק-רעדעפ

 ;ןטײמָארט יד ןּופ רענעט עקיכליה יד רעטנּוא ,םָארטש ןצרַאװש
 ץַאלּפ ןצנַאג םעד טלַאװעג ןטלָאװ ייז יװ ,ןעזעגסיוא ןּבָאה עכלעוו

 ,ןלּופנָא יירשעג-דיירפ ַא טימ

 םעד ןּופ ןרָאװעג טקעדרַאפ זיא שרַאמ-לּבּי רעיײז רעּבָא

 =ידנרעטנענרעד ךיז רעד ןּופ יירעגנולקעג םענעסירעגרעּביא ,ןּבױט

 ףיוא קידנציז ,ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה דלַאּב ןּוא .עירעליטרַא:דלעפ רעק

 .עקיטכערּפ טרעדנוה ירד ךרּוד טּפעלשעג ,סנטסַאק עכיוה יד

 רעד רעּביא ןרינש עלעג יד טימ ,ןטַאדלָאס עקיטכיט יד ,דרעפ

 .עכלעװ ,לָאטש ןּוא זנָארּב ןּופ ןטַאמרַאה עננַאל יד ןּוא ,טסּורּב

 --רעטנּוא ,ךעלעגעוו:ּבלַאה עטכייל ערעייז ףיוא טעשטשילּבעג ןּבָאה

 רע יד זַא ,ױזַא רענייטש יד רעּביא קידנרענּוד ןּוא קידנעגנּורּפש

 ,ייז רעטנּוא טלסיירטעג שזַא ךיז טָאה

 :ןיא קיטכערּפ ,טירט ןטסנרע ,ןכעלעמַאּפ א טימ ,ייז ךָאנ ןוא
 .ענעסקַאװעג-ךיוה עריא טימ ,ןעזסיוא ןקיטכעמ ןּוא גנַאג-ריצַאּפש ריא

 ײרַא-גרַאּב יד ןזיװַאּב ךיז טָאה ,ןעלזייא:ליומ עקרַאטש ןּוא רענלעז

 עטסכעה יד ףיוא ׁשזַא ,טיוט ןּוא הלּפמ טגָארט עכלעוו ,עירעליט

 ..ןכיירגרעד סּופ רעכעלשטנעמ ַא רָאנ ןעק סע ּוװ ,גרעּב יד ןּופ ןציּפש

 ,ןוז רעד ןיא ןעמלעה יד טימ ,ּפָאלַאג ַא ןיא זיא ךעלדנע

 ןיא ןזיּפש ענעּביוהעגפיוא טימ ,רעּבליז ןּוא דלָאג ןּופ קידנעלקניפ

 ,שיורעג ןּוא יירעגנילק טימ טפּול יד קידנליפנָא ןּוא ךייה רעד
 טפמעקעג טָאה עכלעוו ,עירעלַאװַאק רעּונעג טנעמיגער א ןפָאלעגכרּוד
 רׂשזַא ַאישטול-ַאטנַאס ןּופ רעדלעפ-טכַאלש ןעצ ףיוא טגיזעג ןוא

 | : .אקנַארפַאליװ זיּב

 "ךיא ּבָאה -- !זיא סָאד דליּב ןייש ַא ראפ סָאװ .,ךַא --
 ,ןגירשעגסיוא

 יפו ףימ ףױא ןוטעג קילּב ַא טָאה רעניימ עטַאט רעד רעּבָא

 :טגָאזעג ןּוא ףרּוװרָאפ טיט
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 8 ףיוא יװ ,רעטילימ ףיוא ןקוק וצ טכער טשינ זיא סע --

 .לעװ ,ןשטנעמ עגגיי יד עלה ,טנגי עצנאג עקיזָאד יד ,דליּב ןיישז

 ןיא ןענעק ,רעטעּפש ףיוא גנונּפָאה ןּוא טפַארק טימ לּופ ןענייז עק

 ,דנַאלרעטַאפ סָאד זקיױײטרַאפ ּוצ ןרעװ ןפורעג גָאט םענייש ןייא

 יד ךיהד טױט םעד ןעניפעג העש עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןיא ןוא

 ,ןליוק

 גנורעיפ רעכעלנע ַאזַא ַאֹב טסעװ וד ןעװ ,רעבירעד זיא

 יד ןּבעל ןלָאז ! ןעילַאטיא ןּבעל לָאז : ןעיירשעגסיוא יד ןרעהרעד

 .לעוו ,ןטגעמיגער עקיזָאד יד רעטגיה רָאֿפ ריד לעטש -- ! רענלעז

 טיירּפשרַאֿפ ,דלעפ.טכַאלש סיורג ַא -- דזַארַאּפ טימ ןריליפעד עכ

 סעװ !טשרע סלָאמַאד ןּוא , ,,טולפ טימ ןסָאגרַאפ ןּוא עטיוט טימ

 ןיד ןּופ ןשינעפיט יד ןּופ ןסײרסױרַא ךיז "ןבעל לָאז, :רעד

 ןײד ןופ רליּב סָאד ,ןעילַאטיא ןופ דליב סָאד ןּוא ,רעסייה ץרַאה

 ןטערטסיהַא טעװ ,רעטנזיוט ןּברַאטש סע ןכלעוו רַאפ ,דנַאלרעטָאפ

 .רעכעה ךָאנ ,רעפרַאש ךָאנ ריד רַאֿפ

 :ג ' 4 9 3 1 : 8 6 2 8 9 : 8

 ןעילַאטיא

 ,ןט:14 םעד ,קיטסגיד

 ןּופ געט יד ןיא דנַאלרעטָאּפ ןייד ,רעגיימ ןוז ,ױזַא סירגאב

 : ןטייקבעלרעייפ ענייז

 ףיוא ,דרע ערעייט ןּוא עטלַא ,סגניימ דנַאל:םייה ,ןעילַאטיא,

 'עג זיא סע ןּוא ,רעטָאפ ןיימ ןרָאװעג ןריוּבעג זיא סע רעכלעוו

 .ַאּב ןלעװ עדייב יז רעכלעוו ןיא ןּוא ,רעטומ ןיימ ןרָאװעג ןריופ-

 ּוא ןבע7 ּוצ ףָאה ןײלַא ךיא רעכלעוו ףיוא ,דרע ּוד ; ןרעװ ןּבָארג



 .ַאּב ןּוא ןסקַאװפיוא ןלעװ עניימ רעדניק יד ןּוא ; ןרעװ וצ ןּבָארגַאּב
 :ַאּב גנַאל תֹורֹוד ןּופ ןּוא ,עסיורג ,ענייש ןעילַאטיא -- ,ןרעוו ןּבָארג
 .:לעװ ,ּוד ,עטקיגײרַאפ ןּוא עטיירפאּב גנַאל טשינ טשרע ןּוא ,עטמיר
 רעד רעּביא טעטילַאינעג ןּופ טכיל ןלַארטש ליפ יוזא טסָאה עכ
 .ןדלעה ליפ ױזַא ןענייז סע רעכלעװ רַאפ ,ןפרָאװעצ טלעװ רעצנַאג
 יד ןיא ןדלעה ליפ ױזַא ןּוא ,ןלַאפעג רעדלעפ.טכַאלש יד ףיוא
 טרעדנוה ירד ןּופ ,רעטּומ ,ּוד -- ,תֹוילּת יד ףיוא ןּוא תֹוסיפּת
 :דניצַא ךיא ייטש סָאד -- ,קלָאפ ןקידענָאילימ קיסיירד םעד ןּוא טעטש
 .םעלרעה רעצנַאג ןייד ןיא ךיד ןעק סָאװ ,סנייד דניק ַא ,ריד רַאפ
 .נַאג רעד טימ ךיד ביל ןּוא ,ךיד רעַאּב ןּוא ,טייקיטכעמ ןּוא טייק
 . ףיוא ןיּב ךיא סָאװ ,ץלָאטש ןיּב ןּוא ,המשנ ןיימ ןּופ שינעפיט רעצ
 !ןרעװ טנכעררַאפ ןּוז ַא סגייד רַאפ ןעק ןּוא ,ןרָאװעג ןריוּבעג ריד

 ָאה ךיא ;םימי עסיורג ןּוא עכעלרעה ענייד ּביל ּבָאה ךיא
 :ןייד ןּופ רעלעמקנעד יד ּביל ּבָאה ךיא : גרעּב עקיטכערּפ ענייד ּביל
 .ּבָאה ךיא ;טיײקכעלּברעטשמּוא ןייד ןּופ ןעגנוקנעדנָא יד ןּוא םּור
 ןצנַאגניא ךיד ץעש ןּוא ביל ּבָאה ךיא ,טייקנייש ןּוא ּביול ןייד ביל
 .ּבָאה ךיא ּוװ ,סנייד דיע לכעלייט עניילק ץנעי יװ ,ױזַא ןעמונעג
 .ףיא ּוװ ,ןּבױהעגפיוא ןּזו רעד ּוצ קילּב ןימ לָאמ ןטשרע םּוצ
 .ףיל ךייא ּבָאה ךיא ! טרעהרעד ןעמָאנ ןייד לָאמ ןטשרע םּוצ ּבָאה
 ..טביל רעסייה ןוא רענעּבעגע:רעּביא רעּבלַעז רעד טימ ךיילג עלַא

 ,עיִנָאלָאּב עטעדליּבעג ,ַאּונעג עכעלרעה ,ןירוט רעקיטכיט ּוד
 .ףיל ךייא ּבָאה ךיא ! ןַאלָאידעמ רעקיטכעמ ,עיצענעװ עלּופרעּביױצ
 .עלעדע ,ּוד ,ןּוז ןעיײרט ַא ןּופ ליפעג ןּבלעז םעד טימ ךיילג עלַא
 .וד ןּוא ,לָאּפַאענ רעלופרעדנּוװ ,ָאמרעלַאּפ רעקידנעָארד ,ץנערָאלפ
 ! םיור רעקיּבייא

 ,סגײמ דנַאלרעטָאפ קילייה ,ּביל ךיד ּבָאה ךיא
 -רעדירּב עניימ קידנעטש ןלעװ ,ןיז ענייד זַא ,ריד רעװש ךיא

 .קידנעטש ןלעװ ,עקידעּבעל יװ ,ענעּברָאטשעג ,עסיורג עגייד זַא ,ןייז



 ןייז לעװ ךיא זַא ,ריד רעװש ךיא !ןייז טצעשעג ץרַאה ןיימ ןיאו

 ינעטש טּבערטש רעכלעוו ,סנייד רעגריּב רעכעלצונ ןוא רעכעלרע ןַא

 ךיא ןּוא !ןייז ּוצ טרעװ ךיד ידּכ ,ןרעװ ּוצ רעלעדייא ץלַא קיל

 .סיוא תֹוחֹוּכ עלַא טימ ןעימַאּב ךימ לעװ ךיא זַא ,ךיוא ריד רעווש

 ,טייקרעטסניפ ,טײקמירַא ןייד .דרע ןייד ןּופ ןקעמּוצּפָא ןּוא ןטָארש

 ןענעק ךיד טסלָאז ּוד ידּכ ,טייקידרעװמוא ןוא טייקיטכערעגמוא

 ענייד ןּופ ףליה רעד טימ ,ךֹובּכ ןיא ןבעל ןּוא ןעלקיװטנַא קו

 ּוצ ,ריד רעװש ךיא .תֹוחֹוּכ ענייד ןופ טיקיטכעמ ןּוא ןצעזעגו

 ירַאפ ףימ ןּופ רָאנ טסעװ ּוד טסניד ַא רַאפ סָאװ טימ ,ריד ןעגידז

 ןבעגעגרעּביא ,ץרַאה ןטימ ,טנַאה רעד טימ ,קנַאדעג ןטימ ,ןעגנאל

 טסעװ ּוד ןכלעוו ןיא ,גָאט ַאזַא ןעמּוק טעװ סע ּביוא ןּוא ,יירט ןוא

 ןּבעגקעװַא ריד ךיא לעװ ,ןעגנַאלרַאפ רימ ןופ ןּבעל ןּוא טולּב ןיימי

 םעד טימ ןּברַאטש ןּוא ,ןגעל ןיימ ןּבעגקעװַא ריד ןּוא ,טולּב ןיימ

 ןטצעל ןיימ קידנקישרעּביא ,ןעמָאנ ןרעייט ןייד ןּופ יירשעגסיוא

 !רענייד ןָאפ רעקילייה רעד שוק ןטצעל ןיימ ,קילּב

 9 8 9 9 3 9 9 6 6 9 ליפ

 ,ד ַא  ג 2

 .ןט:16 םלד ,קיטיירפ

 ז א בֹוט:םוי ןלַאנַאיצַאג ןּופ געט יירד יד ןּופ ףיולראפ ןיא

 .רעמוז ןצנַאגניא ןיוש זיא סע .טײקמערַאװ דַארג יירד ןעמוקעגוצ-

 יירפ עוָאֹר ,עגייש יד ןריוװעגנָא ןּבַאה ,דימ ױזַא סעּפע ןענייז עלַא

 ןגיוצענסיוא עלַא ַאּב ןענייז רעזדלעה יד ןוא סיפ יד ,ןבראפ-סגנילי

 .ּוצ ןיילַא ךיז ןענעל ןגיוא יד ןּוא ּפָארַא ןעקניז ּפעק יד ,ןרָאװעג

 .עגּפָא קרַאטש ןציה עקיזָאד יד ןּופ זיא ילעג רעמירָא רעד
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 טרעוו רע ןּוא ,סקַאװ ןּופ יו ,ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז ,ןרָאװעג טכַאװש
 ;טפעה ןָא ןרעטש םעד קידנרַאּפשנָא ,ןפַאלשטנַא רעש לָאמ עלַא
 רַאפ ףיוא טלעטש ןוא ּפָא םיא טיה ןָארַאג סָאװ ,טּוג ךָאנ זיא סע
 טגייל יסָארק ,ןעז טשינ םיא לָאז רערעל רעד ,לכיּב טנפעעג ַא םיא
 זַא ןפֹוא ַאזַא ףױא סעּפע קנַאּב רעד ףוא ּפָאק ןלעג ןייז קעװַא
 טגיל ןוא ,גרַאק ןופ ןעוועג ןסירעגּפָא טלָאװ רע יװ ,סיוא טעז סע
 רימ זַא ,ךיז טגָאלק סיּבָאנ .רעדנּוזַאּב טגײלעגקעװַא ױזַא טַאלג ךיז
 ,טפול יד ּוצ םיא ןעמענ ןּוא ,ליפ ּוצ ָאד ןענייז

 יד ןעמּוקוצרעּביא ןעגנערטשנָא דניצא ךיז זּומ ןעמ יװ ,ךַא |
 יד ףיוא רעטסנעפ יד ךרוד ךיא קּוק םייהרעדניא ןוא !עיצקעל
 ןּוא ,ליק יוזא ןייז ּוצ סיוא טעז סע ּוװ .,רעמייּב עקידנטָאש ,עגייש
 ,זייּב ןיּב ךיא ןּוא ,ןפָאלעגניהַא לסיּב ַא ןרעג יױזַא טלָאװ ךיא וו
 רָאג !קנַאּב רעד ףיוא ןסָאלשעגנײא יװ ןציז ןּוא ןייג זּומ ךיא סָאװ
 ױזַא טקּוק ןּוא ,גָאט עלא רימ ךָאנ דניצַא טמּוק עמַאמ יד יװ ױזַא
 טגערפ ,ךימ ןטכַארטאּב ןדעי ךָאנ ןּוא ,ךיילּ ןיּב ךיא יצ ,רימ ףיֹוא
 ךיא יװ ,ּוצ רימ ךיא ּביג ,"?סעּפע ךיד ּוטסליפ יװ ,ּונ; :ךימ יז
 .ןיא עלַא ךימ קידנקעװ ,רימ טגָאז עמַאמ יד ןּוא .סּומ ,רָאנ ןעק
 טעװ סע !ךיד קרַאטש !ךיד קרַאטש -- :רעגייז ַא סקעז לרפרעד
 ןד ןּוא יירפ ןייז ןיוש ּוטסעװ ךָאנרעד !ןרעיודעג גנַאל טשינ ןיוש
 ,טרָא ןקידנטָאש ַאזַא ףיוא ןרָאפ ריד טסעװ ןּוא ,ןעּורּפָא ךיד טסעװ
 ,,.טײװ ,.,טיײװ ױזַא ,ןליק אזַא ףיוא

 ױזַא זַא ,ךימ טנַאמרעד יז ןעװ ,טכערעג זיא עמַאמ יד ! תמא
 ,ןּוז רעקידנענערּב רעד ףיוא ,דלעפ ןיא ךָאד ןטעּברַא ךעלגניי ליפ
 .סייוו עטנערּבעגנָא רעייז סָאװ ;ןכייט יד ַאּב ןדמַאז יד ףיוא רעדָא
 יד ןיא ןטעּברַא עכלעװ ,יד רָאג רעדָא ,דנעלּב ןּוא טירב טיק
 םינּפ ןטימ ןגױּבעגנָא גָאט ןצנַאג ַא ןייטש ןזומ ןּוא ,סעטיה-זָאלג
 ךַאד ןעייטש ךעלגניי עלַא יד ןּוא .. .ןזַאג עקידנעמַאלפ יד רעּביא
 ! עיצַאקַאװ ןייק טשינ ןּבָאה ןּוא ,ףיוא רעירפ ךָאג
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 !סיורַאפ טּומ טימ -- רעּבירעד זיא

 טשינ ,עלַא ןּופ רעטשרע רעד ךיוא םעד ַאּכ זיא יסָארעד ןּוא

 קידנעטש ,ןפָאלש םיא ךיז טסּולג סע טשינ ,סייה ּוצ םיא ןיא סע

 יד טפרַאדעג טשינ ּוליּפֲא םיא טָאה ןעמ ,ךעליירפ ,רעטנּומ וע זיא

 יװ ױזַא ייז טגָארט רע ןּוא ,ןדיינשּוצּפָא ענייז ןקָאל עגנַאל ,עלעה

 טשירפרעד ןּוא ,טפארק רעצנַאג רעד טימ ךיז טנרעל ןּוא ,רעטניוו

 ךּוא עמיטש ןייז ןּופ טלָאװ טפול יד יװ טקנוּפ ,ךיז םּורַא עלַא ךָאנ

 .ןרַאװעג רעשירפ רעטכעלעג

 טשינ ןעלמירד עכלעוװ ,ייווצ ךָאנ ָאד ןענייז םיא ץּוח ַא ןּוא

 רעכלעװ ,ידרַאטס ןשקע רעד :סָאזקרעמפיוא קידנעטש ןענייז ןּוא

 ןּוא ,ןפָאלשגייא טשינ לָאז רע יּבַא ,עּבמַאג רעד ַאּב ךיז טּפיינק

 ןיצ יד ןעמאזוצ רע טקירד רעמ ץלַא ,זיא ץיה יד רעסערג סָאװ

 .על םעד טלָאװעג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ןגיוא יד סױרַא טצעז ןּוא

 ףעד ןּוא ;עיצקעל רעצנַאג ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעגנילשנייא רער

 ןכַאמ םַאּב טעװרָאהרַאפ קידנעטש זיא רעכלעוו ,יפָארַאג רעלדנעה

 ךעלדליּב טימ טנײשַאּב רע עכלעוו ,ריּפַאּפ ןצרַאװש ןּופ ךעלרעכעפ

 ײרַאפ ךעלרעכעפ עקיזָאד יד .סעקלַאּפַאז ןּופ ךעלעקלדיּפ עטלַא ןּופ

 .קיטש ַא ןעמיטנעצ ייווצ ּוצ סַאלק ןיא רע טפיוק

 רעד ,יטערָאק ןגעווטסעדנופ זיא עלַא ןּופ רעטסקיטכיט רעד

 ירפרעדניא רעגייז ַא ףניפ ףיוא טייטש רעכלעוו ,יטערָאק רעמירַא

 ,עלּוש ןיא ,םעד רַאפ !ץלָאה סָאד ןגָארט ןטַאט ןייז ּוצ טפלעה ןּוא

 רעד ןּוא ּוצ ןײילַא ןיוש ןגיוא יד רעגייז ַא ףלע םיא ךיז ןכַאמ

 *נופ ךיז טקרַאטש רע ןּוא ,טסּורּב רעד ףיוא ּפָארַא םיא טלַאפ ּפָאק

 ןרעּביא טסיופ רעד טימ ךיז רע טיג ָאד ,רָאנ ןעק רע יװ ןגעווטסעד

 טקעטש ןּוא ןײגּוצסױרַא שינּבױלרעד רע טעּב ָאד ,קַאנק ַא גרַאק

 ןּבעל ןציז עכלעװ ,יד רע טעּצ ָאד ,ןײרַא רעסַאװ ןיא ּפָאק םעד

 "בא טנײה רע טָאה ךָאד ןּוא ,ןּפײנק ,ןעלקָאש םיא ןלָאז ייז ,םיא

 .עלעזיימ ַא יװ ,ןפָאלשעגנייא ןּוא ןטלַאהעגסױא טשינ ירפרעד
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 : ךיוה טפּור רערעל רעד
 ! יטערָאק --
 ,טשינ טרעה רע ןּוא

 :רעּביא טרזח ןּוא זייּב טרעװ רערעל רעד

 | ! יטערַאק --

 { ןייז טּוג טשינ םיא טימ טעװ סע זַא ,טניימעג ןיוש ּבָאה ךיא

 ַאֹב טציז רעכלעוו ,ןּוז סרעלדנעהנליוק םעד ףיוא ךיז טלעטש ָאד ןּוא

 :טגָאז ןּוג ,טייז ןייז

 -טניּב ןגָארטעג רעגייז ַא ןּביז זיּב ףניפ ןּופ טָאה יטערָאק --
 ...ץלָאה ךעל

 טריפעג ןּוא ןּפָאלש ױזַא טזָאלעג רערעל רעד ןיוש םיא טָאה
 -נַאגעגּוצ רע זיא םעדכַאנ .העש עּבלַאה ַא ךָאנ רעטייוו עיצקעל יד

 זָאלּב ַא ןײרַא םינּפ ןיא םיא ךעלעמַאּפ ןּוא קנַאּב סיטערָאק ּוצ ןעג
 .עג גנּורּפש ַא שזַא טָאה לגנִיי סָאד ,טכַאװעגפיוא טָאה רע -- ןוטעג
 .ךיז ןבעל טנָאנ ױזַא רערעל םעד קידנעעזרעד ,קערש רַאפ ןּוט
 .ןּוא ,ןײרַא טנעה יד ןיא ּפָאק ןייז ןעמּונעג טָאה רערעל רעד רעּבָא
 ;טגָאזעג רע טָאה ,רָאה יד ןיא םיא קידנשוק

 ןייק טשינ זיא ףָאלש ןייד !דניק ,זייּב טשינ ןיּב ךיא -- = |
 ,טעּברַא ןפ -- ףָאלש ַא זיא סָאד :טייקליופ ןּופ ףָאלש

 1 9 3 5 9 5 + 9 8 9 פ 1 4, 5

 .רעטָאפ ןײמ

 .ןט:17 םעד ,הּבש

 טשינ רעכיז ןטלָאװ ןָארַאג טשינ ,יטערָאק עגעלָאק ןייד טשינ
 -צֵנּפָא טנייהי םענייד טסָאה ּוד יװ ,יױזַא רעטָאּפ רעייז טרעפטנעעגּפָא
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 ..?"ֹוַא ןייש סָאד יא יצ !קירנעה ,טרעפטנע

 "ביק ןיוש ךיז טעװ סָאד זַא ,ןגָאװצ ךעלרעייפ ריס טוומ ּוד

 ןעװ ,לָאמ סעדעי !ןבעל לעװ ךיא ןמז לֹּכ ,ןרוחרעביא טשינ לָאט

 .עגמוא ןַא סעּפע ריד טעװ סע ןּוא ,ןפָארטש ךיד טעװ עטאט רעד

 םעד ןָא ךיד ןַאמרעד ,ןעמּו/ ןּפיל יד ףיוא טרָאװ טכעלש ,קידלור

 ,ןעמּוק לָאמַא רעכיז ךָאד טעװ עכלעװ ,טוגימ רעד ןֶא ןוא גאט

 .ןנָאז וצ ריד ידֹּכ ,טעב ןייז ּוצ ןמּורּוצ ךיד טעװ עטַאט ןייד ןעװ

 ! ךיד זָאלרַאֿפ ךיא ,קירנעה

 ןטצעל םּוצ עמיטש ןייז ןרעהרעד טסעװ ּוד ןעװ ,רעניימ ןז ַא

 ןייז ןיא ןענייװ טסעװ ּוד ןעװ ,םעדכַאנ ךָאנ גנַאל ,גנַאל ןוא ,לָאמ

 יגייק ןיוש טעװ טנַאה ןייז עכלעװ ,רעכיּב יד ןשיװצ ,רעמיצ ןרעל

 זַא ,ןענַאמרעד ךיד טסעװ יוד ןעװ ,סלָאמַאד -- ,ןענעפע טשינ לָאמ

 יא יצ :ןגערפ ןײלַא ךיד וטסעװ ,טקידיילאּב לָאמַא םיא טסָאה ּוד

 רע ןַא ,ןײטשרַאפ סלָאמַאד טסעװ ּוד ןּוא - 1 ןעװעג ןייש סָאד

 ןערעג טיינעג זיא רע ןעװ ןַא ,טניירפ רעטסעּב ןייד ןעוועג טא

 ,םעד ןּופ ןטילעג ּוד יװ רעמ ךָאנ רע טָאה ,ןפָארטשַאב וצ ךיד

 יװ ,ןרערט ןייק ּוצ טגנערבעג טשינ לָאטנייק ךיד טָאה רע זַא ןּוא

 ,ןגעװ הבומ ןייד בילוצ ראנ

 הב ,שיט םעד ןשוק ןּוא ןועױדַאב סלַאמָאד טסעװ ּוד ןוא

 ןּבעל סָאד ךיז ,רעדניק ענייז רַאֿפ קידגטעּברַא ,טָאה רע ןכלעוו

 ,לרלקרעד

 ןּופ רע טלַאהַאּב דניצַא ; טשיג ךָאנ סָאד ּוטסײטשרַאֿפ דניצַא

 טסײװ וד ,ריד ּוצ עּביל ןּוא טײקסטוג ןייז ץּוח ַא ,ץלָא ריד

 רעד ןּופ טרעטַאמעגסױא ,לָאמליײט ךיז טגָאלק רע יװ  ,טשינרַאג

 ןפילּברַאפ ןיוש םיא ןעגייז סע זַא ,תֹוחֹוּכ עטצעל יד זיּב טעגרַא

 רע טדער ןטּונימ עכלעזא ןיא זַא ןּוא ,ןבעל וצ געט ךס ןיק טשינ

 רע סָאװ ,ךיז טקינײּפ ןּוא ,ריד רַאפ רַאג טגרָאז ,ריד ןגעװ רָאנ

 ,טלעװ רעד ףיוא ץּוש ַא ןָא יװַא ןזָאלרעּביא ךיד טעװ

 יי



 .יצ ןייד ןיא ןײרַא רע טייג: ,וזַא קידנטכַארט .,לָאמ: לפיוו  ןּוא
 טימ קידנעייטש ,ריד ףיוא טקּוק ןּוא גנַאל ןיוש טספָאלש ּוד ןעװ ,להעצ;

 ענייז ףיונּוצ טמענ ןּוא ,עלעטעּב ןייד ןּבעל טנַאה רעד ןיא טכיל = |

 ןּוא ,טעּברַא ןייז ּוצ קירּוצ רעדיװ ךיז טרעק ןּוא ,תֹוחֹוּכ עטצע?*

 ריד ןּבעל טציז ןּוא ךיד רע טכּוז טּפָא זַא ,טשינ ךיוא ּוטסיײװ : סָאד-

 א טָאה רע לײװ ,ץרַאה ןפיוא רעטיּב םיא זיא סע לייװ ,רָאפרעד/

 טכז ,טלעװ רעד ףיוא טשינ םענייק ןעניוש עכלעװ ,ןגרָאז ְךֶס-

 ,ריד ןּבעֶל טסייג ןייז ןקרַאטש ּוצ.ידּכ ,טניירפ ַא יו רעּבירעד ךיד רע

 ,ריד ןּבעל גנוקיּנרַאּב עקיזָאד יד ,, ,לסיּב ַא ןסעגרַאפ ּוצ ךיז ידּפ!

 ןגירקקירּוצ רעדיװ לָאז רע ידּכ ,קיטיינ םיא זיא ,ץרַאה ןייד ןּבעלי

 ,ןרעטיילסיוא רעדיװ ךיז לָאז טימעג ןייז ,טּומ ןקידרע;רּפ ןייזז

 ןייז ּזּומ סָאד קיטיײװ ַא רַאפ סָאװ ,טכַארט ַא רָאנ עשז-ּביג

 טויפעג ,טייקיירט טָאטשנָא ,טייקנדנזּבעגּוצ טָאטשגָא ןעװ ,םיא- רַאּפ.

 רעקירעהעג רעד ןּופ ןלעפ סָאד ןּוא טייקיטליגכיילג ריד ַאֹב רע

 | רעטָאפ ןייז ּוצ ןליפ ףרַאד ןּוז רעיירט ַא סָאװ ,קגוטכַא!

 ןיוש לָאמניק ,סניימ דניק ,רעּבירעד ךיד ּוטסלַאז לָאמנייק |

 וד ןעװ זַא ,סייװ !טײקרַאּבקנאדמּוא ַאזַא טימ ןקעלפראפ טשינ;

 נטסלָאװ סלָאמַאד ךיוא ,ךאלמ ַא יװ ,טּוג ױזַא ןעוועג ּוליפֲא טסלַאװ

 ןצנַאג םעד רַאפ רעטָאפ ןייד ןלָאצּוצּפָא ןעװעג דנַאטשמּוא טשיגז

 ךיוא ּבָאה ןּוא .רדסּכ טּוט ןּוא ריד רַאפ ןּוטעג טָאה רע סָאװ ,טטּוג

 ןַא ..ןייז רעכיז טשינרָאג טימ ןעמ ןעק ןּבעל ןיא זַא ,סָאד ןעגיז ןיא?

 רעד ןיא ךָאנ רעטַאפ ןייד ןעמענּוצ ריד ןעק קילגמוא טכירע גמּוא:

 עכעלטע ןיא ,םורָא רָאי ייווצ ןיא ,רענייד טייצ-לגנוי רעקיזָאד !

 .. .ןגרָאמ ,םּורַא געט עכעלטע ןיא ,םורַא םישדח;

 ךיז טלָאװ סע ןטיּבעגרעּביא ךעלקערש יװ !דניק םירָא ַא

 םייה ןייד טסּוּפ ןּוא טסיװ ךעלקערש יװ ! ריד םּורַא ץלַא סלָאמַאד)
 ,רעדיילק-רעיורט עריא ןיא ןּוטעגנָא ,ןעמַאמ ןייד טימ ,ןרָאװעג טלָאוװל

 רעמיצ ןייז ןיא ןיא רע ,םענייד ןטַאט םּוצ יג | ןּוז ,עשז-ייג
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 גיד ןרעה טשינ לָאז רע ,ןײרַא עקשטיליטש יג ;טּבירש ןּוא
 'רע םיא טעּב ןּוא ,ינק ענייז ןַָא ןרעטש םעד ןָא רַאּפש ,ייג ,טירׂש
 ! ןשטנעּב ךיד לָאז רע ,ןייז לחֹומ ריד לָאז

 ,רעטּומ ןייד

 .ףרָאד ןפיוא

 ?ןט:19 םעד ,קיטנָאמ

 לָאמ סָאד ךיוא רימ טָאה עסטַאט רעד !טּוג ןיוש זיא ץלַא

 עריצַאּפשייַאמ םעד ףיוא ןייג ּוצ טּביױלרעד רימ ןוא ,ןעוועג ?חומ

 ;רעטָאפ טיטערָאק טימ ךָאנ ךָאװטימ טלעטשעגּפָא ןּבָאה רימ ןכלעוו

 ,רעלדנעהצלַאה םעד

 ןעמעטעוצּפָא ןעוועג קיטיינ ךעלקערש עלַא ןיוש זדנוא זיא סע

 'זיא סע ,..סעקנָאל ,רעדלעפ ,גרעּב יד ןּופ טפול רעד טימ לסיּב ַא

 ! ריצַאּפש-יַאמ רעתמא ןַא ! בֹוט-םוי רעתמא ןַא ןעוועג

 ןּפ ץַאלּפ םעד ףיוא עלַא ןעמּוקעגנעמַאזּוצ ךיז ןענייז רימ

 יטערָאק ,ישַאקערּפ ,יפָארַאג ,ןָארַאג ,יסָארעד :עיצוטיטסנַאק רעד

 ןעוועג ןענייז סע .,טנַאיװָארּפ ןייז טימ רעדעי ,ךיא ןּוא רעטָאפ ןטימ

 .-עג ךיוא ןּבָאה רימ .רעייא עטכַאקעג ,שיילפ טרעכיורעג ,ןטכורפ

 ,ךעלעּפעט ענרעניצ טַאה

 ןסייװ טימ עינַאּב עטליוהעגסיוא ןַא טגנערּבעג טָאה ןָארַאג

 ,ןייוו ןטיור טימ שַאלפ-דלעפ עשירענלעז סרעטָאפ ןייז --- יטערַאק ; ןייוו

 סַאהעג טָאה ,עזװלּב-לַאװָאק ןייז ןיא ,ישָאקערּפ רעניילק רעד ןּוא

 ,טיורּב ןּבַאל ןקיטנּופ ריפ ַא םערָא ןרעטנוא

 יל"ײ ה רעד זיּב שא ,סּוּבינמָא םעד טימ ןעמ ןיא ןרָאפעג

 3 גרעב יד רעּביא סופוצ טרָאד ןפ ןוא העטּומ רעטּוג רצק
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 א רַאּפ סָאװ !ןטָאש ַא רַאּפ סָאװ !סנירג ַא רַאֿפ סָאװ ,ךַא
 ןשַאװעג ךיז ,זָארג ןרעּביא טרעלָאקעג ךיז ןּבָאה רימ ! טייקשירפנ

 ,רעטעלּפ רעּביא ןעגנּורּפשעג ,ןלַאװק יד ַאּב ּפעק יד ןּוא רעמינּפ יד

 .ןעגנַאגעגכָאנ סנטייוורעד ןּופ זדנּוא זיא יטערָאק רעסיורג רעד
 יזַא רָאנ זיולּב ךיז יז ןּוא עקרַאנערַאמ ןייז ןעמּונעגּפָארַא טָאה ר
 עלעקלול ןעמייל ןייז טרעכיירעג טָאה רע ,ןעגנָאהעגנָא לסקַא יד ףיוא-

 יד ןלָאז רימ ,טנַאה רעד טימ טָארדעג זדנוא טייצ-ּוצ-טייצ ןּופ ןּוא
 ,ןסיירעצ טשינ ןזיוה

 טשיג ךָאנ םיא ךיא ּבָאה לָאמנייק .טפייפעג טָאה ישָאקערּפ

 געװ ןצנַאג םעד טָאה יטערָאק רעניילק רעד ,ןפייפ טרעהעג טַאהעג:
 טימ ,רעטסיימ רעד ,ןצינשסיוא ץלַא ןעק רע ,טצינשעג סעּפע רדסכ=

 ךעלעדער :רעגניפ ַא יװ גנַאל ױזַא זיא סָאװ ,לרעסעמ םּורָק ןייז
 ךיז טָאה רע ןּוא .סרעצירּפש ,ךעלעּפָאג ,ךעלקערטַאיװ ,עכלעזַא-
 טעקרַאנערַאמ ערעזדנוא עלַא ליװ רע זַא ,טנשקעעגנייא אקווד ךָאנ-
 ןּופ טָאה סייווש רעד זַא ,טנדָאלַאּב ױזַא ןעוװעג זיא ןּוא .,ןגָארט:
 . ,לקעלָאישוָאק גניי ַא יװ ,רעטנּומ ךָאד ןּוא ,טעיּפַאקעג םיא-

 ,טגָאזעג זדנוא ןּוא טלעטשעגּפָא עגר עלַא ךיז טָאה יסָארעד
 טשיג סייװ ךיא ,עלעמרעװ סעדעי ,סקיװעג סעדעי טסייה סע יו;
 | !ןכַאז ליפ ױזַא טסייװ רע ןעגַאװ ןּופ-

 ןײרַא ליומ ןיא טיורּב טקַאּפעג רדסּכ ךיז טָאה ןָארַאג ןּוא

 ןיוש רע טעייק דניצַא זַא ,טקרעמַאּב ּבָאה ךיא רעּכָא ; ןגיוושעג ןּוא

 רע רעדייא ,רעירפ יװ ,ךעליירפ ױזַא טשינ ןיוש טסע ןּוא טשיג
 רעד קידנעטש זיא רע ,סנקירעּביא ,ןריֹוװעגנָא רעטּומ ןייז טָאה

 ידּכ ,ןפָאלעצ ךיז זיא זדנּוא ןּופ רעצעמע ןעװ ! רעטּוג רעּבלעז
 ןפָאלעגרעּבירַא דלַאּב רע זיא ,וָאר ַא ךעּביִא ןעגנירּפשּװצרעּבירַא
 לייװ . ןּוא ;טגנַאלרעד טנַאה יד םיא ןּוא טייז רעטייווצ רעד ףיוא
 ןעוו ,םיא טָאה ענייא םירָאװ ,יק רַאפ טַאהעג ארֹומ טָאה .ישָאקערּפ
 .רימ ןעו זיא ,טּפַאכעג רענרעה יד ףיוא ,ןעװעג ןיילק ךָאג זיא רע
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 "הלא ןיא ןעגנַאגעג קידנעטש רע זיא ,עכלעזַא ןפָארטעג רָאג ןבָאה

 .ןישָאקערּפ ךיז טימ .טלעט=ראפ ןּוא טייז

 אטירעהראמ ַאטנַאס זיפ ׁשזַא סופּוצ ןענַאגעגּוצ ןענייז רימ

 'ףעיש ןוא סעקעלעשזָאק קידנכַאמ ,קידנעגנירּפש ,ּפַארַא ךָאנרעד ןוא

 .לשָאקערּפ טָאה קנילצולּפ -- ! דנעל-ןואיקור ךיז קידנכערבעצ טשיג

 יןעװעג ןוא ,עטָאּפַאק יד ןסירעצ ךיז ,קַאשזק ַא ןיא ךיז קידנרעטנַאלּפרַאפ

 רַעַּבַא ; ןסיר רעקיטש עקידנעגנעהכַאנ יד בילוצ טמעשרַאפ קרַאטש

 ןייז ןיא ,ןכָאטשעגנַא סעקליּפש לּופ קידנעטש טָאה רעכלעוו ,יפָארַאג

 תעשב ,טעליּפשעגפיוגיצ עטָאּפָאק יד ,זיא'ס יו ,םיא טָאה ,עקרַאנערַאמ

 .יעגרעּביא רדסּכ ןוא רענעלַאװעג טור ַא ןענַאטשעג זיא ישָאקערּפ

 :בָאנ -- " . , ;רעּביא ךיד טעּב ךיא . , ,רעביא ךיד טעּב ךיא , ;טרזח

 ,ןפיול טזָאלעג רעדיװ ךיז רע טָאה סעד

 ןיא טייצ ןייק טסיזמּוא ןריֹוװעגנָא טשינ ךיֹוא טָאה יֿפָארַאג

 "פיוא וואשטש ,ןטַאלַאש סעקנַאל יד ףיוא ןּבילקעג טָאה רע ; געוו

 ,ךעלעדנייטש ןּביוהעגפיוא רע טָאה גע ןפיוא ,סעקַאמילש ,ּפוז ַא

 . ענעשעק ןיא ןיירַא -- ןוא ,לסיּב ַא טעשטשילגעג לָאג ןּבָאה עכלעוו

 .ּודלָאג רָאג רעדָא ,רעּבליז סָאד זיא רשפא זַא ,יאדװַא קידנעניימ

 .ןטײװצ םעד רענייא קידנגָאירעּביא ,קידנפיול וזַא ןוא

 .ןלָאט ןוא גרעב רעּביא ,ןז רעד ףיוא ןּוא ןטָאש ןיא ,קידנסַאּפש

 עטציהרעד ךעלדנע רימ ןענייז ,ןגעװ עמורק ןוא עכיילג רעּביא

 יןוא ,גרעּבעג יד ןופ ץיּפש ןפיוא ןעמּוקעגפורַא עטציוושרעד ןּוא

 ,לַאמ-טנװָא רעזדנּוא טגיילעצ רימ ןּבָאה ,זָארג ןפױא ךיז קידנצעז

 רעכיילג רעטייװ ,רעטייוו ַא ןעזעג ךיז ןּבָאה גרעּב עקיזָאד יד ןופ

 .ןציּפש עטקעדַאּביײינש ערעייז טימ ,ןּפלַא עיולּב-ריפַאש יד ןוא חטש

 טיורב טָאד ןוא ,ףלצװ יד יװ קירעגנוה ןעוועג ןענייז רימ

 ,ןעגנַאגעצ טלָאװ סע יװ ,ןגיוא יד רעטנוא ןּופ ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ זיא

 .שיילמ עטרעכיורעג סָאד טלייטעגסיוא ןדנוא טָאה רעטָאפ סיטערָאק

 ןצּפָאה סלָאטַאד ןוא ,טַאלב ַא ףיוא עיצרָאּפ ןייז ןרעדצי קידנעגנַאלרעד
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 יד ןגעװ סרערעל יד ןגעװ :םענייגיא עלַא ןדער ּוצ ןּבױהעגנָא ריש

 ןּוא ןעמוקטימ זדנוא טיּמ טנעקעג טשינ ןּבָאה עכלעו ,ןגעלָאק יד

 .סענעמַאזגע יד ןגעװ

 טָאה ָארַאג ןּוא ,ןסע ּוצ טמעשעג סעּפע ךיז טָאה ישָאקערּפ

 ג ךעלקיטש עטסעּב ענייז ןײרַא ליױמ ןיא טקַאּפעג טלַאװג טימ םיא

 ,ןטייװצ ןפיוא סּופ ןייא טגיילרַאפ ,רעטָאּפ ןּבעל ןסעזעג זיא יטערָאק |

 ַא טימ רעטָאפ ַא רעדיײא ,רעדירּב יװ רעכיג ןעזעגסיוא ןּבָאה ייז

 ןיצ עסײװ עקידנעלכײמשסױרַא ענײאצלַא טימ ,עטיור עדייּב ,ןּוז

 עלַא קידנקידיילסױא ןּוא ,האנה טימ ןעקנּורטעג טָאה רעטָאּפ רעד

 םוז ַא זיולּב רָאנ ןּבָאז רימ עכלעװ ןּופ ,ךעלעּפעט ןּוא ךעלעזעלג

 . :טגָאזעג ױזַא רע טָאה ,ןּוטעג

 -עביא ןַא ןייוו זיא ,ךָאנ ךייא טנרעל ריא סָאװ ,ךייא רַאפ --

 ! גנולייא ַא סָאד זיא ,סרעלדנעה-ץלָאה רַאפ רעּבָא ,ךַאז עקיר

 יצ ַא יז ,זָאנ רעד ַאּב ןּוז םעד טפַאכעגנָא רצ טָאה םעדכָאנ

 :טגָאזעג ןּוא ןּבעגלג

  סָאד םירָאװ ,לגיומ:ליפש ןקיזָאד טעד ביל טָאה ,ןעגנִיי ---

 !ךייא ךיא גָאז סָאד !םּוטנדלעה ןּופ םּולּב עטסנעש יד זיא

 | .ןענָארַאג ץּוח ַא ,טכַאלעג ןּבָאה עלַא ןּוא

 :טגָאזעג ןּוא הסֹוּכ ַא טכַאמעג רעדיװ טָאה רע ןּוא

 .ועטוג עלַא ךייא ריא טנעז דניצַא ..!ע !דָאש ַא ,דָאש ַא --

 ,קירנעה ,טסײװ רעװ ,םּורַא רָאי רָאּפ א ןיא רעּבָא ;םירבח עטּוג

 ..טסייװ ןײלַא טָאג ,ןרָאסעּפַארּפ ,ןטַאקָאװדַא ןייז ןלעװ יסָארעד ןּוא

 רעטוג רעד ,תוכאלמ-לעּב ,רעּבלעװעג ןיא ןייז טעװ ריא ןּוא ,סָאװ

 .עצנַאב ,ריד טכַאנ עטוג ַא -- סלָאמַאז ןּוא ..,ּוװ טסײװ רָאי

 . .. עינַאּפמַאק

 -- טלעטשעגנגעקַא סייה יסָארעד ךיִז טָאה --- סָאװ רעּבָא --

 --ָאקערּפ -- יׂשָאקערּפ ןּוא ןָארַאג קידנעטש ןייז ןָארַאג טעװ רימ רַאפ
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 ולימא ןלָאז יז ןעװ ,ענעגייא סָאד ךיוא עקירעּביא יד ןּוא יש

 .ךיא לעװ םּוטעמּוא ,ןייז טשינג ןלָאז יז ּוװ .ןרעװ םירסיק עשיזעגיכ

 |ייז ּוצ ןפערט

 .רעּביא ,ןפורעגסיוא רעטָאפ סיטערָאק טָאה -- ! רעליוװ א --

 טרעדנוה ּוצ !ױזַא רָאג ךיז טדער סע - לשעלפ סָאד קידנעיירד

 ןלָאז ! ןּפַאלקנַא רימָאל ! רעטייוו ! שרעדנַא טשינ ! סעּבמָאּב טנזיוט

 טקיניירַאפ עכלעװ ,עלּוש יד ןּבעל לָאז !ןגעלַאק עטּוג יד ןּבעל

 !דנַאל ןּופ דײרפ רעד ּוצ החפשמ ןייא ןיא ךעלגנוי יד זרגוא

 !רעדירּב ןייק טשינ ןּבָאה עכלעו ,יד רעדירּב טיג עכלעוו

 :עּפעט יד טימ לשעלפ ןייז ןָא טּפַאלקעגנָא עלַא ןּבָאה רימ
 ; רע ןּוא ,גנּולש ּוצ קידנעקנירט ,ךצל

 ןּוא -- !עינַאּפמַאק רעט:49 רעד ןּופ רעפמעק יד רַאפ ! ךָאה --
 .רעביא ,ױזַא קידנעייטש ןּוא ,סיפ יד ףיוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע
 קוק ַא קידנּבעג ,םעדכָאג ,ןּפָארט ןטצעל ןויּב שַאלּפ יד טיירדעג
 ; זדגּוא ףיוא

 ,ךעלגניי ,ןעמּוקעגסױא לַאמַא ךייא טלָאװ סע ּביוא ןּוא --

 ,טסעפ ' טייטש ,טשז-טקנעדעג ,ןָאילאטַאּב-רעסיש ַא ןלעטשוצפיוגוצ
 ! ןענַאטשעג ןענייז רימ יו

 רימ ןענייז ,ןרעװ ּוצ טעּפש ןּבױהעגנָא ןיוש טָאה לייוורעד
 יד רעטנּוא ךיז קידנטלַאה ןּוא קידנעגניז ,גרַאּב ןּופ ןעגנַאגעגּפַארַא
 ןיוש ךיז טָאה רעכלעװ ,ָאּפ םּוצ ןעמּוקעגּוצ ןענייז רימ ןּוא ,טנעה
 ןעגייז ךעלרעייפ רעטנזיוט ןּוא טייקלקנוט ַא טימ .ןעלצרַאפ ןּבױהעגנָא

 ןיוש דיישעצ טשינ ךיז ןּבָאה רימ ןּוא ,גערּב ןפיוא ןגױלפעגמּורַא
 ךיז' קידנסעּומשּפָא ,עיצּוטיטסנָאק רעד ןופ ץַאלּפ ןפיוא זיּב ױזַא
 ןיא םענייניא ןייג ּוצ ןּוא קיטנּוז ןפערטּוצפיונּוצ רעדיוו ךיז געוװ ןפיוא
 ןלייטעצ טפרַאדעג טָאה ןעמ ּוװ ,לעינַאמע רָאטקיװ ןּופ ןײרַא רעטַאעט
 ,ןלּוש-טגוװָא יד ןופ רעליש יד ןעגנּונכייצסױא יד
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 ךימ ךיא טלָאװ ךעליירפ יװ !ןעװעג סָאד זיא גָאט רענייש ַא

 טנגעגַאּב ןעװעג טשינ טלָאװ ךיא ןעװ ,םײהַא טרעקעגמוא ןעוועג

 ןּופ ןגיטש יד ףיוא ןפָארטעג יז ּבָאה ךיא .ןירערעל עמירַא ןיימ

 ןעוועג ןיוש זיא סע .זדנּוא ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא יז ,זיוה רעזדנוא

 ןעמּונעגנָא יז טָאה ,טנעקרעד ךימ טָאה יז רָאנ יװ רעּבָא ,לקנּוט

 :ןײרַא רעיא ןיא ליטש רימ טגָאזעג ןּוא טנעה עדייּב עניימ

 רימ ךיז טָאה סע -- ,,ךימ קנעדעג !קירנעה טנּוזעג ייז --

 .רעד ךיא ּבָאה ,ּבּוטש ןיא קידנעמוקנײרַא .,טנייוו יז זַא ,טכַאדעג

 : ןעמַאמ רעד טלייצ

 ,ןירערעל ןיימ ןפָארטעג ּבָאה ךיא --

 רימ טָאה -- ןײרַא טעּב ןיא ןגייל ךיז ןעגנַאגעג זיא יז --

 טָאה יז זַא ,טקרעמַאּב דלַאּב ּבָאה ךיא ןּוא ,טרעפטנעעג עמַאמ יד

 .יורט ןּוא רימ ףיוא ןּוטעג קוק ַא יז טָאה םעדכָאנ ןּוא ,ןגיוא עטיור

 / ; טגָאזעג קירע

 .קנַארק רעייז ,רעייז זיא ךעּבענ ןירערעל ןייד ---

 ,רעטעּברַא - רעליש

 .ןט-25 םעד ,קיטנוװ

 צג עקַאט רימ ןענייז יוזא ,טסעומשעגּפָא ךיז ןּבָאה רימ יו ױזַא

 לעטַאמע רָאטקיװ ןּופ ןײרַא רעטַאעט ןיא םענייניא עלַא ןעגנַאג

 ,רעטעּברַא יד ןעגנּונכייצסױא יד ןלייטעצ ןּופ טייקכעלרעייפ רעד ףיוא

 ױזַא טקנּוּפ ,טרירָאקעד קיטכערּפ ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד

  יַאפ ןיולּב טימ טעמּכ רעּבָא ,טלופרעּביא ןּוא ,ץרעמ ןט.14 ןיא יװ

 . יד ךרּוד ןעמונרַאפ ןעװעג זיא ענעצס יד ,רעטעּברַא ןּופ סעילימ
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 ןּבָאה עכלעװ .עלּוש-גנַאזעג-רָאכ רעד ןּופ סנירעליש ןוא רעליש

 "עג יד ןּופ קנעדנָא םעד טעמדיוװעג זיא סָאװ ,ןמיה םעד ןעגנוזעג

 יש יֹֹוַא ןעװעג זיא ןמיה רעד ,םירק ןיא טײלסדנַאל ענעלַאפ

 .םיוא םוקילּבופ עצנַאג סָאד ןיא ,טקידנעעג ןבָאה יז ןעװ זא

 עג ?ָאמַאכָאנ ןּבָאה ייז זַא ,קידנעיירש ןּוא קידנשטַאּפ ןענַאטשעג

 ,ןעגניזרעביא ןמיה םעד טזּומ

 ןעוועג טלעטשעגוצ ןענייז עכלעוו ,יד ןּבָאה םעדכָאג זלַאב

 םּוצ ןרעטנענרעד ןבהעגנָא ךיז ,ןעגנונכייצסיוא יד ןעמוקַאב ּוצ

 "ביּב ,רעכיּב ןעמּוקַאב ןוא ,ןרעה ערעדנַא יד ןוא טקעפערּפ ,קידניס

 לקני ַא ןיא ןלַאדעמ ןּוא ןעמָאלּפיד ,עסַאק.רַאּפש רעד ןופ ףעל

 ןּבעל קידנציז ?לרערעױמ סָאד ןעזרעד ךיא בָאה עגעצס רעד ןוט

 ץוא ,רָאטקעריד רעזדנּוא טייז רעטייוװצ רעד ןּופ ןוא ,רעטומ ןייז

 ,רעטײװצ רעד ןּופ רערעל ןיימ ןופ ּפָאק ןלעג םעד ייז רעטניה

 ײצ רַאפ עלּוש-טנװַא רעד ןופ רעליש יד ןעגנַאגעג ןענייז רעירפ

 ןּוא סערעלָאטס ךיוא ןּוא ןפַאדגָאטיל ,רעצינש ,ןדימשדלַאג ; ןענעכ

 וש.טלדנַאה רעד ןּופ רעליש יד ןעגנַאגעג ןעגייז םעדכָאנ ,רערעיומ

 ריא ןופ לייט ַא ,עלּוש-קיזומ יד טריטנעזערּפ ךיז טָאה ייז ךָאנ ,על

 .םֹוי טצופעגסיױוא ןעװעג ייז ןענייז ,סנירעטעּברַא ,ךעלדיימ ןענייז

 ,טכַאלעג ןּבָאה יז ןּוא ,טרידָאלּפַא קרַאטש ייז טָאה ןעמ ןּוא ,קידבוט

 -נעמעלע יד ןופ רעליש יד ןטערטעגסױרַא ןענייז ףֹוס םוצ

 ,עטסנעש סָאד ןעוועג ןיא סָאד ןּוא ,ןלּוש-טגװָא ערַאש

 ײעּברַא ,רעטלע רענעדײשרַאפ ןּופ ןשטנעמ ןעוועג ןענייז טָאד

 ףךעלגניי ,רָאה עיורג טימ רענעמ ,ןכַאפ עטסנדיײשרַאפ יד ןופ רעש

 .דרעּב עצרַאװש עסיורג טימ רעטעּברַא ,ןטַאטשרַאװ ןופ

 שסיורג יד רעּבָא ,ענימ עצלָאטש ַא טַאהעג ןּבָאה עגיילק יד

 טרידָאלּפַא טָאה םוקילּבוּפ סָאד ,טגָאזרַאפ לסיּב א ןעועג ןענייז

 יד קו רענייק רעּבָא .עטסטלע יד ןּוא עטסגניי יד סלייטנטסרעא
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 .יַעצ םַאּב ןעמּוקעגרַאּפ זיא סָאד יו ,טכַאלעג טשינ טָאה עטלמַאזרַאפ

 :ךעוועג ןענייז רעמינּפ עלַא ,טרעקרַאפ ,ןעגנונכייצסיוא יד זדנּוא ןלייט

 .ךס ַא ,טײקמַאקרעמפױא רעטרירטנעצנַאק טימ לֹופ ןּוא טסנרע

 :"רעּבייו ערעייז טַאהעג ןּבָאה ,ןעגנּונכייצטױא ןעמּוקַאב ןבָאה סָאװ

 ..םעד ןּופ סנױזַא סנייא ןעוו ,רעּבירעד ןיא ,לַאז ןיא ָאד רעדניק ןּוא

 סע טָאה ,ייּברַאפ טייג רע יװ ,רעטָאפ ןייז ןעזרעד טָאה קרַאװניײלק

 י"נעה ןטימ םיא ףיוא ןזייוו ּוצ רעדָא ,ךיוה םיא ןפּור ּוצ ןּבױהעגנָא

 .ײטּפרָאד ךיוא ןעגנַאגעגכרּוד ןענייז סע ,דיירפ רַאפ קידנכַאל ,עלעט

 ..?עינַאּפמָאקנַאּב , עלּוש רעד ןּופ ןעוועג ןענייז יד ,טייל-קיש ןּוא דייל

 .ףכלעװ ,רעצוּפ:לוװיטש ןייא ןעוועג זיא "ַאינװָארַאװ, עלּוש רעד ןּופ
 .םָאלּפיד ַא טגנַאלרעד םיא טָאה טקעפערּפ רעד :ןעק רעטָאפ ןייט

 "ףיז טרעטנענרעד סע יװ ,ןעזרעד םיא ּבָאה םיא ךָאנ דלַאּב רעצָא

 ךיז טָאה רימ ןּוא ,סעּפע זיר רעצנַאג ַא ,שטנעמ רעכיוה רעייז ַא

 :טײטשרַאפ ןוא ,ןעזעג לָאמַא ןיוש םיא ּבָאה ךיא זַא ,טכַאדעג

 ?טשיג ןעװעג ךָאד זיא סָאד םירָאװ ,ןעזעג םיא ּבָאה ךיא זַא ,ךיז

 רע !רעקיטכיט ַא !רעטָאּפ סלרערעיומ טעד יװ ,רערעדנַא ןייק
 יז טָאה ךעלטייד ױזַא ןּוא ! גנונכייצסיוא עטייוװצ יד ןעמּונעג טָאה

 ;ךייז ןיא ןעזעג םיא ּבָאה ךיא ןעוו ,טייצ יד טנַאמרעד דלַאּב רימ

 ..ּבָאה ךיא זַא ,ןּוז ןקנַארק ןייז ןּופ עלעטעּב ןּבעל ,לּביטש:םעדיוּפ

 .גמירָא ,לַאז ןיא לרערעיומ סָאד ןכּוז ּוצ ןּבױהעגנָא רעלענש סָאװ

 .ךקידנעלקניפ ַא טימ רעטָאפ ןייז ףיוא טקוקעג טָאה רע ! לרערעיזמ

  ײֹעג רע טָאה ,טיײקטרירעג ןייז ןזײװּוצסױרַא טשינ ידּכ ןּוא ,קילב

 | ! עלעקסיּפ-ןזָאה טנכייצעגסיוא ןַא טכַאמ

 .יַא ּבָאה ךיא ,ןשטַאּפ ּוצ ןּבױהעגנַא ןעמ טָאה עגר רעד ןיא

 ?געמיוק עניילק סָאד ןעוועג זיא סָאד ,ענעצס רעד ףיוא ןּבעגעג קּוק

 ,ןוטנָא ןכעלטנייוועג .ןייז ןיא רעּבָא ,םינּפ ןשַאװעגּפָא ַא טימ ,לרערעק

 ,ידנטלַאה ,םיא טימ טדערעג טָאה קידניס רעד .טעּברַא רעד ַאּב יו

 .א ןטערטעגסױרַא ןיא ?רערעקנעמיוק ןכַאנ ,טנַאה רעד ַאּב םיא
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 רעפלעװ ,רערעקיסַאג רעשיטַאטש רעד רעכעק ןכָאנ ןּוא ,רעמעק

 ."ַארענער, עלּוש רעד ןּופ ןעוועג זיא רעד ,לַאדעמ ַא ןגירקעג טָאה

 טלָאװ ךיא יװ ,ױזַא טליפעג ץרַאה ןיא סעּפע ּבָאה ךיא ןּוא

 םירָאװ ,טצעשעג רעייז ייז ןּוא טאהעג ביל רעייז ןשטנעמ עֶּלַא יד

 ןעגנונכײצסױא עקיזָאד יד לפיװ ,ןּוט טכַארט א רָאנ ףרַאד ןעמ ;

 ,סעילימַאפ ןּופ סרעטָאּפ ,רעטעּברַא עקיזָאד יד טסַאקעגּפָא ןּבַאה

 ךָאנ זיא סע טעּברַא לפיוו ,עטרעטַאמעגסיוא ,עטגרָאזרַאפ קידנעטש

 ןהעש לפיװ ,טיורּב ףױא טעּברַא רעכעלגעט רעייז ּוצ ןעמוקעגּוצ

 ױזַא יז זיא רעכלעװ ,ףָאלש רעייז ןּופ ןרָאזעג ןעמונעגּפָא זיא סע

 טגיווװעג טשינ זיא סָאװ ,קנַאדעג ןּופ ןעגנוגנערטשנָא לפי ןּוא ,קיטייג

 סעװעטױַאהרַאפ ,טּכערגרַאפ ןענייז סָאװ ,טנעה יד ןּוא ,ןענרעל ּוצ ךיז

 ,טעּברַא רערעװש רעד ןּופ ?ּופ סעילָאזַאמ טימ ןּוא

 ןכלעװ ,טַאטשרַאװ ַא סעּפע ןּופ ?גניי א ײּברַאפ טייג טָא ןּוא

 רעד וצ רעצנעּפש ןייז טגרַאּבעג ,סיוא טזייװ ,טָאה רעטַאפ רעד

 ידּכ זַא ,ױזַא ךָאנ םיא ןעגנעה לֹּברַא יד םירָאװ ,גנורעייפ רעקיזָאד

 'רַאפ רעירפ טוומעג יז רע טָאה ,גנונכייצסיוא יד ןעמּוקַאּב ּוצ-

 טנעה יד יז ןּופ םיוק ךיוא רע טָאה ,ױזַא ןיוש ּוליּפַא ןּוא ,ןצרַאש

 ןטלַאהנײא טנעקעג טשינ ךיז ןּבָאה סָאװ ,עכעלטע .ןגיױקעגסױרַא

 טּבױטרַאפ דלַאּב ןענייז ייז רָאנ ,ןּבעגעג סױרַא ךַאל ַא ּוליּפַא ןּבָאה

 ןַא -- לגגיי םעד ךָאנ ,ןטנעמסידָאלּפַא עקיכליה יד ןּופ ןרָאװעג -

 ,דרָאּב רעסייוו רעסיורג ַא ןּוא ּפָאק ןטאלג ַא טימ ןצנַאגניא רעטלַא

 ךיז טָאה ּפָאק רעד ןּוא ,ּפָארַא דליּב ַא ןּופ יװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע

 ןעועג ךיוא ןּבָאה ךיא .גנוגערפיוא ןּופ טלקַאשעג לסיּב ַא םיא

 ןיא ןעמּוק עכלעװ ,יד ןּופ ,עירעליטרַא רעד ןּופ רענלעז עכעלטצ

 זיא יז ךָאנ .ןסרּק:טכַאנ יד ףיוא ןענרעל ךיז עיצקעס רעזדנּוא

 .לעװ ,רעד ךַאװ-טָאטש רעד ןּופ ךיוא ןּוא ,ךַאװ:ץענערג יד ןעגנַאגעג

 .גּוצ םעד טקידנערַאפ טָאה רעד ,עלּוש רעזדנוא טיה רעכ

 טעד ןעגנוזעגּפָא ןלּוש:טגװָא יד ןּופ רעליש יד ןּבָאה ףֹוכ םֹוצ

460 



 :יסײגַאּב ַאזַא טימ רעּבָא ,םירק ןיא ענעלַאפעג יד ּוצ ןמיה ןבלעו

 'יד ןּופ ךיילג ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ליפעג ןפיט ַאזַא טימ ,גנורעט

 יטרעהעגסיוא רָאנ ,טרידָאלּפַא טשינרָאג טָאה םלֹוע רעד זַא ,רעצרעה

 ןּוא ךעלעמַאּפ ןּוא ,הליפּת ַא ּוצ יװ קידנעײטש ,גנַאזעג סָאד

 טשרע סַאג רעד ףױא ,לֵאז םעד טזָאלרַאפ קידנגייוװשליטש

 ןרַאפ !קָאטשניּב א ןיא יװ ,ןּוטעג עױר ַא ץלא סָאד ךיז טָאה

 .ךייז טימ לרערעקנעמיוק סָאד ןענַאטשעג זיא רעטאעט ןיא גנַאגנײרַא

 עכלעוו רעה עכעלטע םיא םּורַא ןּוא ,ךּוּב םענעדנוּבעגנייא-טיור

 .רעּביא ךיוה טסירגַאּב ךיז ןּבָאה ןשטנעמ ךס ַא ,םיא טימ טדערעג ןּבָאה

 ןימ .רעטעּברַא ,ךעלגניי ,רערעל ,סַאג רעד ןּופ טיירב רעד

 "יװצ טימ םענייניא ןעגנַאגעגסױרַא זיא רעטייװצ רעד ןּופ רערעל

 ךקּוק ּוצ ןעװעג זיא םעלא ןּופ ןטסנעש םּוצ רעּבָא ,ןטסירעליטרַא

 .סרעטּומ ערעײז ןּופ טנעה יד ףיוא ,ךעלרעדניק עניילק יד ףיוא

 ןעמָאלּפיד יד ךעלטנעה עניילק ערעייז ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה עכלעוו

 "טימ ןשטנעמ יד ךיז םּױרַא ןזיװעג ייז ןּוא סרעטָאּפ ערעייז ןּופ

 ! ךעלעגייא יד ןיא ץלַאטש סיורג

 יי 6 4 6 9 2 1 4 4 6 4 9 1 1 4

 .ןירערעל ןיימ ןּופ טוט רעד
 ,ןט227 םעד ,קיטסגיד

 "רעטַאעט ןיא ןעװעג .ןענייז רימ ןעװ ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא

 "/ ,ןּברָאטשעג ןירערעל עמירָא ןיימ זיא ,לעונאמע רָאטקיװ ןּופ

 עג זיא יז יװ םעדכָאנ געט ןּביז .רעגייז ַא ייװצ ןּברַאטשעג זיא

 יַאּב ירפרעדניא ןטכענ ןעװעג זיא רָאטקעריד רעד ,זדנּוא ַאב ןעװ

 בטגָאזעג ױזַא טָאה רע ןּוא ,םעד ןגעװ ןּוט ןסיװ ּוצ זדנּוא ,זדנּוא

41 



 ץנַאג ןסײװ ,רעליש עריא ןעװעג ןענייז עכלעוװ ,ךייא ןופ יד

 רעדניק יד טַאהעג טָאה יז ביל יװ ,ןעװעג זיא יז טּוג יװ ,טּוג2

 ָאטשיג רעמ ןיוש וויא יז .רעטּומ ַא יװ ,ייז ּוצ ןעוועג זיא יז זַא ןוא

 ןױש טרעטַאמעג יז טָאה טײהקנַארק עכעלקערש ַא .זזנּוא ןשיװצ.

 ףיוא ןענידרַאּפ ךיז טפרַאדעג טשינ טלָאװ יז ןעװ ,טייצ ערעגנעל א

 טלָאװ יז זַא ,ןייז ןעק טע ןּוא ,טלייהעג ןעוװעג ךיז יז טלָאװ ,טיורב

 סָאד טרעגנעלרַאפ ךיז סלַאפנלַא רעדָא ,ןרַאװעג טנּוזעג ןעוועג ךָאג

 ןפרָאװעג ןעװעג טלַאװ יז ןעװ ,םישדח עכעלטע ףיוא ךָאנ ןנעל

 טימ ןבײלּברַאּפ טלָאװעג טקנידַאּבמּוא טָאה יז רעּבָא ,טעּברַא ריא

 ,טעמּכ גָאט ןטצעל םעד ןיּב שזַא רעליש עריא;

 יז טימ טנגעזעג ךיז טָאה יז ןעוו ,ןט:17 םעד ,טגוַא ןיא תבש

 ןעֹז טשיג רעמ לָאמנײק ןױש ײז טעװ יז זַא ,קנַאדעג םעד טימ

 עלַא טשוקעננָא ךָאנ ,רעדנּוזַאּב ןדעי תֹוצע ןבעגעג ךַאנ יז יז טָאה

 ןופ רענייק ןיוש יז טעװ דגיצַא ןּוא ,קידנצכָאלש ןעגנַאגעגקעװא ןּוא

 !רעדגיק ,יז עשזטקעדעג ,ןצז טשינ לָאמגייק זדנוא

 ןיא רעליש ריא ןעוועג זיא רעכלעוװ ,ישַאקערּפ רעניילק רעד

 רעד ףױא ּפָאק םעד טזָאלעגּפַארַא טָאה ,רערעכעה רעטשרע רעיז

 ,טגיײװעצ  ךיז ןּוא קנַאמ

 נײהַא ןעגנַאגעג םענייגיא עלַא רימ ןענייז טנװַא ןיא ןטכענ

 ןײרַא רעטטױלק ןיא ןריפרעכיא יז ,רענעבױָאטשרַאֿפ רעד וצ

 ןיא טנַאּפשעגנײא ןגָאװ-רעױרט רעד טרָאד ןענַאטשעג ןיוש זיא טע

 ןשיװצ ליטש טדערעג ןּבָאה עכלעװ ,ןשטנעמ ךט ַא ןּוא ,דרעפ רָאפ ַא-

 ,רָאטקעריד רעד ןעוועג זיא טע ,זיוה ןרַאפ טרַאװעג ןיוש ןּבָאה ,ךיז

 עלוש רעזדנּוא ןופ סנירערעל ןּוא  רערעל עלַא ןעוװעג ןעגייז טע

 ,טגרעלעג קירוצ ןרָאי טימ טָאה יז ּוװ ,ןעלוש ערעדנַא ןּופ ךיוא ןּוא

 ןּגָאה טכלעוו ,סָאלק ריא ןּופ רעדניק עלַא טעמּכ ןעוועג ןעגייז סע

 רעטייווצ רעד ןיא ןּוא רעטּומ רעד ןָא ןטלַאהעגנָא טנַאה ןייא טימ ךיז-

 ערעדנַא ןופ רעליש ךס ַא רעייז ןעוועג ךיוא ןעגייז סע ,טכיל ןגָארטעג;



 טימ ,גגּולײטּפָא סניטערַאּב ןּופ סנירעליש קיצפופ רשפא ןּוא ןסאלק

 טשיג ךיוא ןּבָאה סע .טנעה יד ןיא ןזיור ךעלטעקּוּב טימ ,ןעמּולּב ץגלרק

 סע ןכלעוו ּוצ ,ןגָאװ-:רעיױרט ןפיוא ןטעקּוּב ןּוא ןעמּולּב ןייק טלעפעג

 ,ןעמּולּב-עיצַאקַא ןּופ ץנַארק רעסיורג ַא טקיטסעפעגוצ .ןעװעג זיא

 :ספירשפיוא ַאזַא ןעוועג זיא סע ןכלעװ ףיוא

 ןּופ סגירעליש ענעזעװעג עריא ןּופ ,ןירערעל רערעייט רעד;

 ,"טַאלק רעטריפ רעד

 .עג ןּבָאה סע ןכלעװ ,עלעצנערק ַא ,ןסיורג םעד רעטנוא ןּוא

 | ,עקישטניילק יד טגג22ש

 טימ ןטסניד ךס ַא ןעזעג ךיז ןּבָאה עטלמַאזרַאפ יד ןשיוװצ

 ערעייז ךרּוד ןרָאװעג טקישעג ןענייז עכלעװ ,טנעה יד ןיא טכיל

 טימ ןעערוויל ןיא ןעיאקָאל ייוװצ ןעוועג ךיוא ןענייז סע ,ןעמַאדַאמ

 ןופ רעטָאפ רעד ,רעה רעכייר ַא סעּפע ןּוא ,ןלעקַאפ עקידנענערצ

 טקישעג טָאה ,רענעּברָאטשרַאפ רעד ןּופ סרעליש יד ןּופ םעגייא

 ,סַאלטַא ןעיולּב טימ טּפָאלקעגסױא ןעוועג זיא עכלעװ ,שטָאק ןייז

 ןּבָאה ךעלגניי ךס ַא ,זיוה ןרַאפ טלעטשעגסיוא ךיז ןּבָאה עלַא

 ַא רימ ןּבָאה ױזַא ןּוא ,ןגױא יד ןּופ ןרערט יד טשיוועג רדסּכ ךיז

 .עגסױרַא ןעמ טָאה ךעלדנע ,ןגייװשליטש ןפיט ןיא טרַאװעג טייצ

 | ,ענמּורט יד ןגָארש

 עגמורט יד ןײרַא ןיוש טלעטש ןעמ יװ ,ןעזרעד טָאה ןעמ ןעוו

 ךיוה ןגױהעגנָא רעליש עניילק ךס ַא ןּבָאה ,ןגָאװ ןיא  קינייװעגיא

 וַא ,ךיוה ױזַא ןגירשעצ ךיז טָאה רעקישטניילק ןייא ןּוא ןענייוװ 'ּוצ

 ךעלעמַאּפ טָאה גוצ רעד ,םיהַא ןריפקעװַא טזּומעג םיא טָאה ןעא

 ,טרירעג

 םייה-רעדגיק רעד ןּופ ךעלדיימ יד ןעגנַאגעג ןענייז סיורַאפ

 ,ןעגגַאגעג ןעגײז םעדכָאנ ,ךעלדיילק ענירג ןיא ,"ןָאיזעקנַאק ,

 .כָאב ,ןעלעגנעטס עיולב טימ סייוו ןצנַאגניא "רעדגיק סעירַאט,
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 ןוא רערעל יד ןגָאװרעױרט םעד ךָאנ ןּוא ,עכעלטסײג יד םעד

 ןּוא גנולײטּפָא רעטסכעה רעטשרע רעד ןּופ רעליש יד ,סנירערעל

 ,םלֹוע טשער יד ,םעדכָאנ ןוא ,ערעדנַא

 ,רעטסנעפ יד ןיא ןשטנעמ ןענַאטשעג ןענייז סָאג רעד ףיוא
 ײז ןּבָאה ,ץנערק ןּוא רעדניק עלא יד קידנעצז ןּוא ,ןריט יז רַאפ

 א רעיז עלַא זיא סע ,ןירערעל ַא יאדװַא זיא סָאד -- :טגָאזעג

 ערעייז טגנערּבעג ןּבָאה עכלעוו ,ןעיורפ יד ןּופ ךס ַא ןיא ,ןעוועג דָאש
 ןרַאפ ןעמּוקעגנָא זיא גּוצ רעד ןעו .טנייװעג ךיוא ןּבָאה ,רעדגיק
 יז ןֹוא ןגָאװ ןּופ ענמּורט יד ןעמּונעגּפַארַא ןעמ טָאה ,רעטסיולק
 יעל יד ,ראטלא ןסיורג ןראפ רעטסיולק ןטימ ןיא טלעטשעגקעוװַא

 ,ענמורט רעד ףיוא טגײלעגּפױרַא ץנַארק ןטשרע םעד ןּבָאה סנירער
 ןענייז עכלעוו ,יד ןּוא ,ןעמּולּב טימ טקעדַאּב יז ןּבָאה רעדניק יד
 ןעגניז ּוצ ןבױהעגנָא ןּבָאה ,טכיל ענעדנּוצעגנַא טימ םּורַא ןענַאטשעג

 ןּבָאה םעדכָאנ .רעטסיולק ןסיורג ןּוא ןלעקנּוט םעד ןיא תֹוליפּת
 :טרָאװ סָאד טדערעגסױרַא טָאה חלג רעד ןעװ ,קנילצולּפ ךיז

 :סיורַא קידנלייא ןענייז ןשטנעמ יד ,טכיל עלַא ןשַאלרַאפ ,"ןמא ,

 ,ןײלַא ןּבילּבעג זיא ןירערעל יד ןּוא ,רעטסיולק ןּופ ןעגנַאגעג

 ,רימ ּוצ ןעוועג טּוג ױזַא זיא יז ! ןירערעל עמירָא ,עמירָא

 רעּביא טרעטַאמעגנָא ךיז ליפ ױזַא ,רימ ּוצ טַאהעג דלּודעג ליפ ױזַא

 יז טָאה ,טַאהעג טָאה יז סָאװ ,רצכיפ לסיּב סָאד !ןרָאי עלַא יד

 ַא ,ןרָאטניט סָאד ןּבעגעג יז טָאה םענייא ; רעליש עריא טזָאלעגרעּביא

 רָאנ סָאה יז סָאװ ,ןּבעגעגקעװַא יז טָאה ץלַא ,לדליּב ַא ןטייווצ

 ,רָאטקעריז םעד ןטעּבעג יז טָאה טוט ןרַאפ גָאט ייווצ ןּוא .טַאהעג

 ןיגּוצכָאנ רעליש עריא ןּופ עטסנעלק יד ןּביולרעד טשינ לָאז רצ

 ,ןעגייוו ןלָאז ייז זא ,טלָאװעג טשינ טָאה יז ליײװ ,ענמורט ריא ךָאג

 שמירָא ,ןּברָאטשעג ויא ,ןטילעג טָאה ,עטוג ַא ןעועג זיא יז

 ײז !רעטסױלק ןרעטסניפ ןקיזָאד םעד ןיא ןילַא עגייא .ןירערעל



 ןיימ ןּופ גשרענירע עקירעיורט ןּוא עסיז ּוד ,טנגעזעג יז ,טנגעזעג

 ! טייהדניק

 5 9 9 1 9 9 ֿ ט 3 9 9 9

 קנַאד ךיא

 ,ןט:25 םעד ,ךָאװטימ

 ןיימ ,רָאילֹּוש סָאד ןקידנעּוצ טקנידַאּבמּוא טלַאװעג טָאה יז

 רעטצעל רעד ּוצ טלעפעגּוצ ןּבַאה געט יירד רָאנ ,ןירערעל עמירַא

 .זדנּוא ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא יז ןעוו ,עיצקעל

 םירָאװ ,ןיירַא עלּוש ןיא לָאמ ןייא ךָאנ רימ ןעייג ןגרָאמרעּביא

 :גנולייצרעד עכעלשדוח יד ןענעיילרעּביא ךָאנ ףרַאד רערעל רעד

 !גונעג -- םעדכַאנ ןּוא ,"ףיש ַא ןּופ ןייגרעטנּוא סָאד,

 .ןיוש זיא ,ָאזלַא ,סענעמַאזגע יד ןענייז ,ילּוי ןטשרע םעד ,תּבש

 רעד טשינ ןעװ ןּוא .רעּבירַא -- ןיוש עט'ריפ סָאד ,רַאי ַא רעדיוו

 רעּבירַא זיא סע זַא ,ןגָאז טנעקעג ךיא טלָאװ ,ןירערעל ןיימ ןּופ טיוט

 | | | ,טוג

 ןיא טנעקעג ּבָאה ךיא סָאװ ,רעּביא ױזַא רימ טכַארט ךיא

 ןיא טנעקעג ּבָאה ךיא סָאװ ,רעּביא ױזַא רימ טכַארט ךיא
 ךיא זַא ,רימ ךיז טכַאד סע ןּוא ,רָאי םענעגנַאגרַאפ ןּופ רעכָאטקָא
 ןּיא !ּפָאק ןיא ךיא ּבָאה ןעכַאז עיינ ליפ ױזַא ,רעמ ךס ַא טנייה ןעק
 ךיא .טכַארט ךיא סָאװ ,ןּבירשפיוא רעסעּפ ךס ַא רניצַא ןעק ךיא
 ,עסיורג רַאפ ּוליפֲא ןעגנונעכער ןכַאמ טנעקעג ךיוא דניצַא טלָאװ
 ןּוא ןטפעשעג ערעײז ןיא ןפלעהוצ ייז ןּוא ,טשינ ןענעק עכלעוו
 סָאװ ,ץלַא טעמכ ייטשרַאפ ךיא ,רעסעּב ךט א דניצַא יײטשרַאפ ךיא
 | .ןעייל ךיא

 ! ןדירפּוצ ןיּב ךיא
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 ךיא זַא ,טקיגײרַאפ ךיז ןּבָאה ןשטנעמ ןוא ןכַאז לפי רעּבָא

 טּוׁשּפ ךימ ןּוא טימ ןבעגעגרעטנוא רימ ,ןענעק ץלַא סָאד דגיצַא לָאז

 רעד ףױא רעװ ,עלּוש ןיא רעװ ןּוא םייהרעדניא רעװ ,טנרעלעג

 ךייא ךיא קנַאד .ןעזעג סעּפע ןוא ןעוועג רָאנ ןיּב ךיא ּוװ ןּוא ,סָאג

 ! עלַא דניצַא רעבירעד

 ,רעגײמ רערעל רערעײיט ,ריד ךיא קנַאד עלַא רַאפ רעירפ

 ּוצ קיצרַאה ױזַא ןּוא רימ ּוצ טּוג ױזַא ןעװעג טסיּפ רעכלעוו ,ּוד

 ,יֹזַא דניצַא ךימ ךיירפ סָאװ ,שינעטנעק עדעי ןכלעוו רַאפ ןּוא רימ

 ,טעּברַא עיינ א ןעועג זיא

 רעכלעו ,עגעלַאק רעּביל ןיימ ,יסָארעד ,ךיא קנַאד ריד ןוא

 ,רָאלק יװַא טשטייטעגסיוא רימ ,ןכַאז ערעוש ר"מ ליפ ױזַא טסָאה

 יוִװַא ןפלַאהעג סעגעמַאזקע יד ןופ טייצ רעד ןיא ןּוא ,ןרעג ױזַא

 ןּוא רעכעלטנרָא ,ךיא קנַאד ריד ןּוא ! ןעמוקייּב ןעגנורעטש ליפ

 ץלַא ןעק ןעמ יװ ,ןזיװעג רימ טסָאה רעכלעװ ,ידרַאטס רעקרַאטש

 ,ארַאג רעטּוג ,רעלעדייא ,ריד ןּוא ,ןכערּבכרּוד ןליוו ןקרַאטש ַא טימ

 ןענייז עכלעוו ,יד טכַאמעג רעסעּב ןּוא טלדייאעגסיוא טסָאה רעכלצוו

 עכלעו ,יטערַאק ןּוא ישַאקערפ ,ךייא ןּוא ,ריד ןבעל ןעװעג רָאנ

 עטסרעווש יד ןיא טייקיטומ ןּופ ליּפשיײיּב ַא ןבעגעג קידנעטש רימ ןּבָאה

 קנַאד ךיא ,ךייא קנַאד ךיא ,טעּברַא רעד ַאּב טייקכעליירפ ןּוא ןדייל

 { עקירעביא עלא ךיוא

 ,רעּביל רעניימ רעטָאפ ,ריד ךיא קנַאד עלַא רַאפ רעמ רעּבָא

 תֹוצע עטוג ליפ ױזַא טסָאה רעכלעװ ,רעניימ רערעל רעטשרע וד

 רַאפ קידנטעּברַא ,טרעלעגסיוא ךימ ןכַאז ליפ ױזַא ןּוא ןּבעגעג רימ
 ךיז קידנעימַאּב ןּוא ןגרָאז עלַא רימ ןּופ קידנטלאהַאּב ,ןגעווטעניימ

 ,רענעש ץלַא ןּבעל ןיימ ןּוא רעגנירג ץלַא ערעל ןיימ ןכַאמ ּוצ

 .בילעג ןיימ רעטיה-ןאלמ ,עניימ עמַאמ עטסרעייט ריד ןּוא

 ןיימ טימ טדיירפעגטימ ךיד טסָאה עכלעוו ,רעטסצעשעג ןּוא ,רעטס

 עכלעװ ,רעױרט ןדעי ןיימ טימ טרעיורטעגטימ ןּוא דיירפ עדעי
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 טימ טנײװעג ,רימ טימ טעּברַאעג ,רימ טימ טנרעלעג ךיד טסָאה

 טימ רימ קידנזײװנָא ןּוא ןרעטש ןיימ טנַאה ןייא טימ קידנטעלג ,רימ

 !למיה ןפיוא רעטייויצ רעד

 עג דניק ןיילק ַא ךָאנ ןיּב ךיא ןעװ יװ ,ךייא ראט ינק ךיא

 ,טײקיצרַאה רעצנַאג רעד טימ ךייא קנַאד ךיא ,ךייא קנַאד ןּוא ןעוו

 יד ןּופ ףיולרַאפ ןיא ,המשנ ןיימ ןיא טקעוועגפיוא טָאה ריא עכלעוו

 ,ךימ ןּביל ןּוא רימ רַאפ ךיז ןרעפּפָא רעיא ןּופ רָאי ףלעווצ|

 4 4 3 4 4 6 6 3 6 4 4 ט
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 .ףיש ַא ןּופ ןייגרעטנוא סָאד

 ,גנּולײצרעד עכעלשדוד עטצעפ

 .רעּבמעצעד ןסיװעג ַא ןיא זיא קירּוצ רָאי עכעלטע טימ

 ףיוא ,ףיש-ףמַאד עסיורג ַא לָאּפרעװיל ןּופ ןעמּוװשעגּפָא ןגרָאמירפ

 ןשיװצ ,ןָאזרעּפ טרעדנּוה ייווצ יװ רעמ ןענּופעג ךיז ןּבָאה קעד ריא

 ױזַא ,גנּוצעזַאּב-ףיש רעד ןּופ ןעוועג ןענייז ןָאזרעּפ קיצעּביז עכלעוו

 .רעדנעלגנע ןעוװעג ןענייז ןסָארטַאמ עלַא טעמּכ יו ,ןַאטיּפַאק רעד

 .ַאטיא לסיּפ ַא ךיוא ןענופעג ךיז ןּבָאה רעּבָא ןרישזַאסַאּפ יד ןש'ווצ

 יד ,ןטנַאקיזּומ עכעלטע ןּוא רעכעלטסייג ַא ,ןעיורפ יירד : רענשי

 ןעװעג זיא רעטעװ סָאד ,עטלַאמ לזדניא םּוצ ןעגנַאגעג זיא ףיש

 ,קידנגער

 ףיוא טלמַאזרַאפ ןעװעג ןענייז עכלעוו ,עדנזייר יד ןשיוצ

 קירעי:ףלעווצ א ןענּופעג ךיוא ךיז טָאה ,קעד לייט רעטש רעדע רעד

 ,ןרָאי ענייז טיול רעניילק ּוצ ַא ,ןעילַאטיא ןּופ רענעריוּבעג ַא ,לגניי

 ןּוא ןגנערטש ַא טימ ,ּפיט רעיליציס רענייש ןּוא רעטנוזעג ַא רעּכָא

 ,םינּפ ןטסײרד
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 -עמ ןופ טיײיװ טשינ ,ןילַא רענייא ןסעזעג ןיא לגנַיי סָאד

 "ףעיורג רעניילק ַא ןבעל ,קירטש:ףיש עּפּוק ַא ףיוא ,טסַאמ ןטשרעד

 .ילעוו ףיוא ןוא ,ןכַאז ענייז טַאהעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עקזילאוו

 ,רעלעקנוט ַא ןעװעג זיא רע .טנַאה ןייז ןטלַאהעג טָאה רע רעכ

 עכלעזַא ןּוא ,עקידנעלזירק ךיז ,עצרַאװש טאהעג רע טָאה ראה

 זיא ןּוטעגנָא .ןלַאפעצ לסקַא יד רעּביא טעמּכ םיא ןענייז יז זַא ,עגנאל

 "ףפיוא ןּוא ,עלעקרַאנערַאמ ןסירעגּפָא ןַא סעּפע ןיא ,םירָא ןעוועג רע

 קידנציז ,עּברַאט ענרעדעל ַא ןעגנַאהעגנָא טַאהעג רע טָאה זדלַאה

 רעד ףיוא ,ןרישזַאסַאּפ יד ףיוא טרעלקרַאֿפ טקיקעג רע טָאה ,ױזַא

 םיא ייּברַאפ ןפַאלעגיײּברַאפ ןענייז עכלעוו ,ןסָארטַאמ יד ףיוא ,ףיש

 רעקיורמוא ץלא לָאמַא סָאװ ןיא רעכלעוו ,םי ןפיוא ןּוא ,קידנלייא

 רָאנ טלָאװ רע יװ ,ױזַא לגנִיי סָאד טָאה ןעזעגסיוא ןּוא .ןרָאװעג

 א ;קילגמיא-ןעילימַאפ סיורג ַא סעּפע טבעלעגרעּביא טַאהעג סָאװ

 ןופרעד קורדסיוא רעד רעּבָא ,דניק ַא ןּופ טַאהעג רע טָאה םינּפ

 ,שטנעמ םענעסקַאװרעד ַא ןּופ יװ ,ןעװעג זיא

 ךופ רענייא טָאה ,טרַאּפ ןּופ ןעמיװשסױרַא ןכָאנ גנַאל טשינ

 טימ ןיוש שטנעמ ַא ,רענעילַאטיא ןַא ,ףיש רעד ןּופ ןסָארטַאמ יד

 ,ףיש ןּופ לייט רעטשרעדעפ רעד ףיוא ןזיֹװַאּב ךיז ,ּפָאק ןעיורג ַא

 "ףיז קידנטלַאהרַאפ ןּוא טנַאה רעד ַאּב עלעדיימ ןיילק א קידנריפ

 :טגָאזעג טָאה רע ,רעיליציס םעד רַאֿפ

 'ךיא םעדכַאג -- !ָאינַאמ ,רבחיגעו ןייד וטסָאה ָאד טָא --

 | .ןעגנאגעגקעװַא וע

 ,קירטש עּפוק רעד ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה עלעדיימ סָאד

 -יציס רעניילק רעד ,טקיקעגנָא ךיז ןבָאה עדייּב ןּוא ,לגנַיי ןּבעל

 :טגערפעג טָאה רעיל

 ?ּוטטרַאֿפ יו --

 :ט"עפטנעעג טָאה עלעדיימ סָאד ןּוא

 יטָאה ןוא -- .לָאּפַאעג ןייק טרָאד ןופ ןּוא ,עטלַאמ ןייק ---



 ּפירָאװ ,ןעמַאמ ןיימ ּוצ . ןּוא ךיא רָאפ ןטַאט ןיימ ּוצ -- : ןבעגעגוצו

 ּףשזד ןיּב ןיילַא ךיא ןּוא ,רימ ףיוא ןטרַאװ ןּוא טרָאד ןענייז ייז

 ,ינעגַאפ ַאטעיל

 ,טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה לגניי סָאד

 ןייז ןּופ ןעמּונעגסױרַא ךיז רע טָאה םּורַא טייצ ַא ןיא ןּוא

 טַאהעג טָאה עלעדיימ סָאד ,ןטכּורפ עטנקירטעג ןּוא טיורּב עּצרָאש-
 ,ןסעגעג עדייּב ןּבָאה ייז ןּוא ,ךיז טימ סקעּבעג סיז:

 -עג ַא סָארטַאמ רעשינעילַאטיא רעד טָאה -- ! קיטכיזרָאפ --

 ךיז טעװ סע -- ,טירט עלענש טימ קידנעייגייּבראפ ,ןּוטעג יירש'

 ! ץנַאט ַא ןּבײהנָא ָאד דלַאּב

 ףיש יד ןּוא טקרַאטשעג טאהעג עקַאט ךיז טָאה טניװ רעד

 ןסעזעג ןענייז סָאװ ,רעדניק יד רָאנ ,טגיוועג ךעלקערש ךיז טָאה!

 ,םעד ףױא טכַא סיורג ןייק טגיילעג טשינ ןּבָאה ,קירטש יד ףיוא;
 .גּוט ַא ןעװעג ןיא יז ,טלכיימשעג רָאג טָאה עלעדיימ סָאד ,הּברדא;

 "ײװ רעקיצניװ ךָאנ ןּוא ,עכַאװש א ,עלעדייא ןַא ,ןיטענּורּב ַא ,עלעקי
 ,ענעריושעג ץרוק ,עטקָאלעג טַאהעג יז טָאה רָאה ,ןּוטעגנָא ןדיײשַאּב.

 עסיורג ןּוא פאק םעד םּורַא עלעגנעטס ןטיור ַא טימ ענעמּונעגמּורַא
 ,ןרעיוא יד ןיא ןעגניר ענרעבליז:

 רעייז ןטייווצ םעד רענייא טלייצרעד ךיז ,קידנסע ,ןּבָאה ייֵז

 ,טייהנגעלרַאפ עצנַאג;

 טשינ ,רעטָאּפ ןייק טשינ טַאהעג טשינ ןיוש טָאה לגניי סָאד

 גנַאל טשינ ןּברָאטשעג זיא ,רעטעּברא ןַא ,רעטָאפ ןייז .רעטּומ ןייק*

 ןּוא ,טלעו רעד ףיוא ןייֵלַא םיא קידנזָאלרעּביא ,לָאּפַאענ ןיא קירּוצ-

 טקישעגּפָא דניצַא עקַאט סָאד םיא טָאה לּוסנֲאק רעשינעילַאטיא רעד

 ,םיבֹורק עטייוו טַאהעג טָאה םֹותי רעד ּוװ ,ַאנרעלַאּפ ןייקי

 רָאי ַא טימ ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאהעג טָאה עלעדיימ סָאד
 :עג ביל רעיז יז טָאה עכלעוו ,הנמלַא ןַא .עמּומ ַא ןצדנַאל ןייק קירוצ

 עסיוועג ַא ףיוא ןּבעגעגקעווא יז ןּבָאה ןרעטלע יד רעכלעוו ןּוא טָאה;) |
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 ןיא רעּבָא ,השורי רעטגָאזעגּוצ רעכייר ַא ףיוא קידנטכער ךיז ,טייצ

 .רָאועג ןרָאפעגרעּביא עמּומ יד זיא םעדכַאנ םּורֵא םישדח עלעלטע

 ךיז ךָאנ קידנוָאלרעּביא טשינ ,ןּברָאטשעג ןּוא סּוּביִגמָא ןַא ךרוד

 ןבעגעג הצע ןא ףיוא ןעמ טָאה עלעדיימ םעד ,גניליש ןייק ּוליפַא

 יראפ ריא טימ ךיז טָאה לוסנָאק רעד ,לּוסנַאק םּוצ ןדנעװ ּוצ ךיז

 .ןרעטלע עריא ּוצ ּפָא דניצַא עקַאט יז רע טקיש סָאד ןוא ,ןעמּוג

 יעילַאטיא ןקיזָאד םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעגיא ןעגייז ע'זייּב

 ,ג.וצעזַאב-ףיש רעד ּוצ טרעהעג טָאה רעכלעװ ,רעג

 י"מ סָאד טָאװ -- עמַאמ יד ןּוא עטַאט רעד טרָאד ןעניימ --

 סיורג ַא טימ יז ּוצ ןרעקמּוא ךימ לעװ ךיא זַא -- טקידנערַאפ עלעד

 1י7 ךיוא ױזַא ךימ ןלעװ ייז רעּבָצ ,טשינרָאג ּבָאה ךיא ןּוא ,ןגעמרַאּפ

 ,עגיילק עכלעוַא ךיא ּבָאה רעדירב ריפ ! רעדירּב עגיימ ןּוא .ןּבָאה

 ,ןֵּפ "יז ּוט ךיא ,םייחרעדניא עטסטלע יד ןיּב ךיא . . .עקישטגיילק

 וג לעװ ךיא ןּוא !ןעיירפרעד ךןעלקערש ךיז ןלעװ ייז ,ייז ׂשַאװ

 רעד סּואימ יװ . ,,ןײגנײרַא רעגניפ ץיּפש יד ףיוא עקשטיליטש ייז

 ּוד ןּוא -- ;לגניי םּוצ דלַאּב טעדכָאנ ןּוא -- .,!סױא טעז םי

 ? םיבֹורק עניייז ַאּב ןייז טרָאד טסעװ

 טאה --- ןטלַאה ן ןלעװ ךימ ןלעװ ייז בוא .., ,ןייז לעװ ךיא -

 .טרעפטנעעג רע

 !ּביל טשינ ךיד ןּבָאה יז ןּוא --

 ?סייוו ךיא --

 -- רָאי ןעציײרד ןרעװ טלַא ןיוש  רָאי:ײנ ּוּצ לעװ ךיא --

 ,טגָאועג עלעדיימ סָאד טָאה

 יד ןגעװ ,םי ןגעװ ןדער ּוצ ןביוהעגנַא דלַאּב ןבָאה ייז ןּוא

 ןס;זעגּפָא יז ןעגייז ױזַא ,טלגנערעגמּור; יז ןּבָאה עכלעװ ,עדנזייר

 ,טיצ ּוצ טײצ ןּופ ךיז ןשיװצ קידנעסעומש ,גָאט ןצנַאג ַא ןעמַאזַאּב

 ירעטסעווש ַא טימ רעדּורּב ַא זיא סָאד זַא ,טניימעג ןּבָאה ןרישזַאסַאּפ יד

 ?םכַארטעג טָאה לגניי סָאד ,קָאז ַא טעּברַאעג טָאה עלעדיימ סָאד
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 ,טגװָא ןיא .רעקידמרוטש ץלא ןרָאװעג ?ייוורעד זיא םי רעד ןּוא

 :טגָאזעג עלעדיימ טָאד טָאה ,ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז ייז ןעוו

 ! קִיּור ףַאלש --
 .טנייח ןפָאלש טשינ ,רעדניק עּביל עניימ ,ָאד טעװ רענייק --

 .,סָארטַאמ רעשינעילַאטיא רעד קידנפיולייּברַאפ טגָאזעג טָאה -- ! קִלּור
 | ,ןפּורעג טָאה ןַאטיּפַאק רעד ןכלעוו

 ַא :עטרבח ןיײז ןרעפטנע טלָאװעג טקנוּפ טָאה לגניי סָאד
 .קנילצולּפ טָאה רעסַאװ םָארטש רעקיטלַאװג ַא ןעװ -- !טכַאנ עטּוג

 ,קנַאּב ַא ּוצ ןפרָאװעגּוצ םיא ןּוא ,םיא רעּביא ןּוטעג סָאג ַא
 יירשעג ַא עלעדיימ סָאד טָאה -- !טייג טּולּב ! טָאג רעּביל --

 ,לגנוי םּוצ ךיז קידנפרַאװ ,ןּוטעג

 ,קעד רעד ןוּפ ּפָארַא קידנלייא ןענייז עכלעוו ,ןרישזַאסַאּפ יד

 ,טקרעמַאּב טשינ ּוליּפַא סָאד ןּבָאה

 'זיא רעכלעװ ,לגנוי ןּבעל טינקעגרעדינַא טָאה עלעדיימ סָאד

 .םעד טשיװעגּפָא םיא ,לַאפ ןקנילצּולּפ םעד ןּופ טּבױטרַאפ ןעוועג
 .,לכיט ץרַאװש ריא לענש קידנעמענּפָארַא ןּוא ,ןרעטש ןטקיטולּברַאפ
 .ּפָאָק םעד ןדניּבּוצמּורַא םיא רעקרַאטש סָאװ טימַאּב ךיז יז טָאה
 .רעסעּב ןענעק ּוצ ידּכ ,ץרַאװ ריא ּוצ טקירדעגּוצ םיא טָאה יז ןעוו
 ןלעג ריא ףיוא זיא ,עלײשטַאּפ רעד ןּופ ןקע עדייּב יד ןעלצסיוא
 ןעמוקעג זיא ָאינַאמ ,קעלפ.טולּב ַא ןבילגעג קעסַאּפ ןרעּביא ,לדיילק
 | ,טלעטשעגפיוא ךיז ןוא ךיז ּוצ

 ,טגערפעג ַאטעילּושזד טָאה -- ?"יװ ריד טּוט סע --

 .יײװ טשינרָאג רימ טּוט סע --

 ! ריד טכַאג עטוג ַא --

 ,טרעפטנעעג ָאינַאמ טָאװ -- !טכַאנ עטּוג ַא --

 רעדעי ,ןגיטש עקיטייז יד טיש ןעגנַאגעגּפָארַא ןענייז ייז ןּוא

 .ןײרַא עטּויַאק-ףָאלש ןייז ןיא
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 :נּרק יד .טגָאזעגרַאפ טָאהעג טּוג טָאה סָארטַאמ רעטלַא רעד

 .עצ ךיז טָאה סע יװ ,ןפַאלשעגנייא טַאהעג טשינ ךָאנ ןענייז רעד

 יװַא ןּבָאה סעילַאװכ ערעייהעגמּוא ,םרּוטש רעכעלקערש ַא טליּפש

 "יא זיא טונימ עכעלטע ןיא זַא ,ףיש רעד ןָא טּפַאלקעג קיטלַאװג

 .ער יירד ,ןרָאװעג ןפרַאװעגמוא רעמיײּביטסַאמ עסיורג יד ןופ רענ

 רעד ןָא ןדנוּבעגנָא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,יד ןּופ ךעלפיש-סגנוט

 .עלּב יו ןגָארטעגקעװַא סעילַאװכ יד ןגָאװ ,ףיש לייט רעטשרעטנוא

 ףיא ןסקָא ריפ טעגרהרעד סָאה םי רעקידמרוטש רעד ןּוא ,רעט

 ,קעד לייט רעטשרעדעפ רעד

 .גנּושימעצ עכעלקערש ַא ןרָאװעג ןיא ןרישזַאסַאּפ יד ןשיװצ

 ןבָאה ,ןטעּבעג ,ןעיירעגייועג ,גנולפייווצרַאפ ,ןעיירשעג עקידהמיא

 מָאק ןפיוא ךיז ןּבָאה רָאה יד ,םרוטש רעטייווצ א יו ןּוסעג ץעז ַא

 יעצ יד .טכַאקעג טָאה םי רעד .ץלַא סָאד קידנרעה ,טלעטשעגפיוא

 סָאװ קידנרעװ ,ןרָאװעג עגּושמ יװ ןצנַאגניא ןיא טכַאנ עטמרוטש

 ןּוא ,טגָאטעג ןיוש טָאה סע ,רעקרַאטש ןּוא רעקרַאטש ץלַא לָאמַא

 עכלעװ ,טעילַאװכ עקיזיר ,ןסקַאװעג ץלַא ךַאנ זיא םרוטש רעד

 יד ןסָאגרַאפ ןּבָאה ,סיואמורק ףיש רעד ןָא טּפַאלקעגנָא ךיז ןּבָאה

 דנּורגּפָא ןיא קידנרַאשּפַארַא ןּוא קידנכערבעצ ,קידנקַאהעצ ,קעד

 ,ריא ףיוא ןעוועג רָאנ זיא סע סָאװ ,ץלַא

 זיא עירעגישַאמ יד טקעדאב טָאה עכלעוו ,עמרָאפטַאלּפ יד

 קיגייװעניא ןסָאגעגנײרַא ךיז טָאה רעסַאװ סָאד ןּוא ,ןּבירעצ ןעוועג

 יד ,ןרָאװעג ןשַאלרַאפ זיא רעייפ סָאד ; שיורעג ןכעלקערש ַא טימ

 ןרעכיז םעד רַאפ ןײרַא קעד-ןשיװצ ןיא ןפָאלטנַא ןענייז ןטסיגישַאמ

  עלַא ןּופ ןסירעגניײרַא ךיז ןּבָאה רעסַאװ ןעמָארטש עסיורג ; טיוט

 | ,ןטייז

 :ןוטעג יירשעג ַא עמיטש עקידנרענּוד ַא טָאה קנילצולפ

 | ןּפמּולּפ יד וצ --
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 ןּבָאה ןסָארטַאמ יד ,ןַאטיּפַאק ןּופ עמיטש יד ןעוועג זיא סָאד
 .ןילצולּפ ַא טָאה עגר רעד ןיא רעּבָא ,ןפמולּפ יד ּוצ ןפרָאװעג ךיז

 .עצ ,רעטנּווַא ףיש יד קידנגיײּברעּביא ,סעילַאװכ יד ןּופ קַאנק רעק

 -ַאװ סָאד ןּוא ,סעטּויַאק יד ןּופ ךעלריט ןּוא ןענעלנָא-טנַאה יד ביר

 -ַאּפ יד ,ןײװנעמָארטש ייז ןיא ןסיגּוצנײרַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רעסי

 ,לַאז ןסיורג ןיא טלמַאזעגפיונּוצ קערש:טיוט ןיא ךיז ןּבָאה ןרישזַאס

 ,ןַאטיּפַאק רעד ןזיװַאּב לעװש רעד ףיוא ךיז טָאה קנילצּולפ:

 -עג םענײגיא עלַא ןּבָאה -- ! ןַאטיּפַאק רעה ! ןַאטיּפַאק --
 יצ ,,?ןדנוא טימ ןרעװ טעװ סָאװ ,.?ךיז טּוט סָאװ -- .ןגירש'
 .,1ןעוועטאר ןענעק ךיז רימ ןלעװ .,?גנונּפָאה ַא ָאד זיא

 ליטש ןיא יירשעג סָאד ןיּב טרַאװעגּפָא טָאה ןַאטיּפַאק רעד
 :טגָאזעג עמיטש רעטלַאק ַא טימ רע טָאה םעדכָאנ ןּוא ,ןּבילּבעג

 ,לרֹוג םעד ןּבעגרעטנּוא ךיז זּומ ןעמ --

 סָאד -- !תֹונמחר -- :ןוטעג יירשעג ַא טָאה יורפ ַא סעפע
 | .ירשעג עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא

 - יד .ןגירקסױרַא עמיטש ןייק טנעקעג טשינ רענייק טָאה רעמ
 עכעלטע ,רעזדלעה עלַא טקירדעגנעמַאזּוצ טָאה המיא עכעלקערש
 עטיוט ַא טשרעהעג טָאה לָאז ןסיורג ןיא ,ךרּודַא ןענייז ןטּונימ
 ,טייקליטש

 .ייװעצ טימ ןטייוצ ןפיוא רענייא טקּוקעג ןּבָאה ןשטנעמ יד
 לייװרעד טָאה םי רעד ןּוא .רעמינּפ עטמירקעצ קערש ןּופ ,עטקיט
 ,ןצעזּפָארַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ףיש יד .טעװעשוּבעג-

 .סגנוטער ַא ןזָאלּפָארַא טוּורּפעג ןַאטיּפַאק רעד טָאה ךעלדנע
 .ּפַא זיא לפיש סָאד ,ןענירעד ןײרַא ןעגייז ןסָארטַאמ ףגיפ ,לפיש
 סע עילַאװכ עכעלקערש ַא טָאה רעּבָא דלַאּב ,ןרָאװעג טזָאלעג
 .ייא ,טנורג םוצ ּפָארַא ןענייז ןסָארטַאמ ייווצ ןּוא טיירדעגרעפיא
 .ייז סע ןעמעװ ,רענעילַאטיא רעטלַא רעד ןעװעג ןיא ַײז ןופ רענג
 ןעגנולעג זיא עקירעּביא יד ,רעדניק יד ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא ןעק

473 } 



 רצ ךיז ןּוא ףיש רעד ףיוא קירטש ַא ןפראוורַאפ ּוצ ימ םיורג טימ

 יורּפ ןכעלקילגמוא ןקיזָאד םעד ךָאנ ,ריא ףיוא ןּפַאכוצפױרַא קיר

 ,גנּונפָאה עדעי ןריוועגנָא גנּוצעזַאּפ-ףיש יד טָאא

 ש"מ ןסָאגרַאפ ןעועג ףיש יד ןיוש ןזיא םּורא העש ייווצ ןיא

 קעדיױשיוװב ןיא .םױּבטסַאמ-טּפה ןופ לעטשעג םעד !ויּב רעסַאװ

 ,טעגעצס עטסכעלקערש יד טליּפשעגּפָא לייוורעד ךיז ןּכָא

 ייק ערעייז טעילּוטעג גנולפייווצרַאפ טימ ןבָאה סרעטומ יד

 לא סמערָא יד ןיא ןלַאפעג ךיז ןענייז טניירפ ,טסורב רעד וצ דעד

 יצ ידּכ ,ןײרַא סעטּױַאק יד ןיא ּפָארא ןענייז ךס ַא ,טגגעזעג ךיז

 .םי ןקידגשיור ןּוא ןטמרוטשעצ םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,ןּברַאטש

 א טימ ןגרַאש םעד ןסָאשעגכרּוד ךיז טָאה עדנזייר יד ןופ רענייא

 יאק ןיו ןופ ךעלעגיטש יד ףיוא טעססוגעג טָאה ןּוא ,טעילָאטסיפ

 ןטײװצ ןָא רעגייא ריסלױװנַאק טּפַאכעגנָא ךיז ןּבָאה ךס ַא ,עטּוי

 ןכעלּבײרשַאּבמּוא ןַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןּוא טשלחעג ןּבָאה ןעיוופ

 ,תעגושמ

 = וצ קידנּבייהפיוא ,ןכעלטסייג םעד םּורַא טינקעג ןּכָאה ךס ַא

 יג ,ןצכערק ,ןעיירשעג ,הליפת א ןיא טנעה עטגיילעגפיוגוצ ערעייז

 ייפ "יו ןּבָאה ןעמיטש עדליװ ,ןצכָאלש ,רעדניק ןופ ןעיירענײװ

 יָאפמ"ס .ַאזא ,ױָאכ-םוגהיג ַאזַא ןפַאשעג ןּוא םענייניא ןסָאגעגפױג

 ןשטנעמ ךענַאטשעג ןענייז טרָאד ןּוא ָאד ןּוא ! גנולפייווצרַאפ ןופ עינ

 ילעמ ,ןגיוא ענעטירעגפיוא-טיירב טימ ,ןעוטַאטס יװ ,ךעלגעוואבמוא

 ,םיתמ ןּוא םיעגּושמ ןּופ רעמינּפ טימ ,ןעזעג טשינרַאג ןּבָאה עכ

 ןבָאה עכלעוו ,ַאטעלושוד ןּוא ָאינַאמ ,רעדניק ייווצ יד רעּבָא

 ,ןטסַאשףיש יד ןּופ םעגייא ַאֹּב חֹוּכ ןצנַאג ןטימ ןטלַאהעגּוצ ךיז

 עגושמ יװ ,קילּפ ןכעלגעוַאּבמּוא ןַא טימ םי ןפיוא טקוקעג ןבָאה

 ,עגערָארװעג

 י| רעּבַא ןקורַאּב וצ ןגױהעגנַא ךעלדנע ךיז טָאה םי רעד
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 ןיױלּב טּונימ עכעלטע ךָאנ ,רעפיט לָאמַא סָאװ ןעקנוזעג זיא ףיש

 ,רעסַאװ ןרעטנּוא ןדנּוװשרַאפ טזּומעג טָאה יז ןּוא

 ײרשעג ַא ןַאטיּפַאק רעד טָאה -- !עקרַאּב יד ןזָאלּפַארַא -
 ! ןּוטעג

 .עקרַאּב עטצעל ענעּבילּבעגרעּביא יד טזָאלעגּפָארַא טָאה ןעמ

 ,ריא ןיא ןיירַא ןענייז ןרישזאסַאּפ יירד ןּוא ןסָארטַאמ ףלעווצ

 ,קעד רעד ןּופ ייז ףיוא טקּוקעג טָאה ןַאטיּפַאק רעד

 .ןגירשעג ןעמ טָאה -- !ודנוא ּוצ ּפָארַא םּוק !ןַאטיּפַאק --

 ,עקרַאּב רעד ןּופ םיא ּוצ

 -- !בֹוח ןיימ זיא סָאד ,.,! טרָא ןיימ ףיוא ןּברַאטש לי ךיא --
 | | ,טרעפטנעעג ןַאטיּפאק רעד טָאה

 ' ןביילּב טעװעטַארעג ןלעװ רימ ! ףיש ַא ןפערט ןלעװ רימ ---
 ,ןפּורעג ןסָארטַאמ יד ןּבָאה --- ! ךיד עװעטַאר !ּפָארַא םּוק

 !ָאד ּביילּב ךיא --

 -ַאד ןסָארטַאמ יד ןּבָאה -- !טרָא ןַא ַאד ךָאנ זיא סע --
 ַא ןײגּפָארַא לָאז ,ןרישזַאסַאּפ יד ּוצ ךיז קידנדגעװ ,ןגירשעג סלָאמ

 ! יורפ

 ןכרּוד ןטלַאהעגרעטנּוא ,יורפ ַא טרעטנענרעד ךיז טָאה סע
 טדײשעגּפָא יז טָאה סָאװ ,טייקטייו יד קידנעעזרעד רַאנ ,ןַאטיּפַאק
 'ױצ גנּורּפש םעד טּומ ןייק טַאהעג טשינ יז טָאה ,עקרַאּב רעד ןּופ
 ,ףיש ןּופ קעד רעד ףיוא טשלחרַאפ ןלַאפעגרעדינַא ןּוא ןּוט

 יַבלַאה ןיוש ןײזטסּױװַאּב ןָא ןגעלעג ןענייז ןעיורפ ערעדנַא
 | ,עטיוט

 :ַאמ יד ןגירשעג דניצַא ןיוש ןּבָאה -- ! דניק ַא רעהַא טיג --

 ,ןסָארצ
 לּוא רעיליציס רעניילק רעד זיא יירשעג ןקיזָאד םעד ןופ

 - ןּופ טרענײטשרַאפ ינניִּצֲא זיּב ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,עטרבה ןייו



 םעד ןופ ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא ,המיא רעכעלשטנעמרעביא רעד

 טױּב-טטַאמ םעד טזָאלעגּפַא ןּבָאה ייז ,טקניטסניא-סנעּבעל ןקיטלַאװג -

 ךיז ןּוא ,טרעהרעד ךיז טָאה לֹוק סָאד ןעװ ,עגר רעּבלעז רעד ןיא

 ךיז קידנּפוטשקעװַא ,קעד-ףיש רעד ןּופ גערּב םּוצ ןּוטעג ףרָאװ ַא -

 ןיא טימ קידגעיירש ןּוא תֹויח עדליוו יד יװ ,ןטייווצ םעד רענייא

 ,.! ךיא .,! ךיא ; עמיטש |

 -- .עקרַאּב רעד ןּופ ןגירשעג ןעמ טָאה -- ! ןרענעלק םעד --

 ! ןרענעלק םעד ! ןדָאלעגרעּביא זיא עקרַאּב יז |

 ,טגעה יד טזָאלעגּפָארַא עלעדיימ סָאד טָאה יירשעג םעד ףיוא

 .גקוק ,ןעלגעװַאּבמּוא ןייטש ןּבילּבעג ןּוא ,רענּוד ַא ןּופ ןפָארטעג יו

 .ןגיוא עטיוט טימ ןָאינַאמ ףיוא קיד

 ולֹּב םעד ןעזרעד ןּוא ריא ףיוא ןּוטעג קילּב ַא טָאה ָאינַאמ

 ןוא ,טגַאמרעד ךיז טָאה רע ,עלעדיילק ןלעג ריא ףיוא קעלפ ןקיט

 ,םיִנּפ ןייז ףיוא ןּוטעג ןייש ַא טָאה טכיל שילמיה ַא סעּפע

 ןגירשעג ןסָארטאמ יד ןּבָאה -- ! רעלענש !ןרענעלק טעד --

 !קעװַא ןעמיווש רימ --- ,דלּודעגמּוא ןטסערג םעד טימ

 ירעדנּוװ ַא סעּפע טימ ןּוטעג יירשעג ַא ָאינַאמ טָאה סלַאמַאד

 ;לֹוק ןכעל

 ןטַאט ַא טסָאה ּוד !ַָאטעילושזד ּפָארַא יג ! רעגנירג זיא יז --

 סָאז קעװַא ריד ּביג ךיא ,ןײלַא רענייא ןיּב ךיא ,ןעמַאמ ַא ןּוא

 !ּפָארא ייג .טרָא

 !ןּפַאכ יז ןלעװ רימ ..,!רעסַאװ ןיא ןײרַא יז טפרַאװ --

 -עגּפָארַא ןּוא ,טפלעה רעד ןיא ןּוטעג ּפַאכ ַא יז טָאה ָאינַאמ

 ךיז ןּוא ןּוטעג יירשעג ַא טָאה עלעדיימ סָאד ,ןייֹרַא םי ןיא ןפרָאװ -

 סָארטַאמ ַא יז טָאה עגר רעד ןיא רעּבָא ,ּפַאק ןטימ טקיטעגרעטנוא

 ,ןײרַא עקרַאּב דעד ןיא ןגיוצעגנײרַא ןּוא טּפַאכעג

 ןופ גערּב ןפיוא ןגיוצעגסיוא ךיילג ןענאטשעג ןיא לננקי סָאד

 עד



  ףּופ טעיװעצ רָאה יד ,ּפָאק םענעּבױהעגפױא ןַא טימ ,קעד רעד
 .ץלָאטש ,קוּור ,ךעלגעװַאּבמּוא ןענַאטשעג זיא רע ;טניװ

 . טייצ םיוק טָאה עקרַאּב יד ,ןּוטעג ץירּפש ַא טָאה רעדּור רעד
 סָאװ ,בּורגילסעק ןכעלרעפעג םעד ןּופ ןרעטייוורעד ּוצ ךיז טַאהעג
  טָאה עכלעװ ,ףיש עקידנעקניז יד ךיז םּורַא טכַאמעגנָא טָאה סע
 ,ןעיצטימ ןײרַא טנּורגּפָא ןיא ךיוא טנעקעג טכייל רעייז ייז

 ןעוועג דניצַא זיּב יא עכלעוו ,עלעדיימ סָאד טא ָאה סלָאמַאד
 .סױרַא ןּוא לגנַיי םּוצ ןגיוא עריא ןביוהעגפיוא ,ןײזטסוװַאּב ןָא יו
 ,ןייוועג ַא טזָאלעג

 - קידנעצכָאלש ,ןגירשעג יז טָאה -- !ָאינַאמ טנגעזעג יז --
 !טנגעזעג יז !טנגעזעג ייז -- .םיא ּוצ טנעה יד קידנע:צסיוא ןּוא

 / .גבייהפיוא ,טרעפטנעעג לגנַיי סָאד טָאה -- !טנױזעג ייז --
 ,טנַאה יד קיד

 - ףעּביא ןרעטייוװרעד קידנלייא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה עקרַאּב יד
 ,למיה ןקידנקלָאװ םעד רעטנּוא ,םי ןטמרּוטשעצ םעד

 ,ןּבילּבעג ליטש ץלַא זיא ףיש רעד ףיוא
  ףקיטש עטצעל סָאד ןעקנורטרַאפ ןיוש טָאה רעסַאװ סָאד

 | ,קעד | |

 , םימ ,ינק יד ףיוא ןוטעג לַאפ ַא לגני סָאד ןיא קנילצּולּפ
 ,למיה םּוצ ןּביוהעגפיוא ןגיוא יד טימ ןּוא טנעה עטגיילעגפיונּוצ

 - ןיא םינּפ סָאד ןטלַאהַאּב טָאה עלעדיימ עטעװעטַארעג סָאד
 ;ּפרַא קילּב ַא ןפרָאװעג ןּוא ,ןּביוהעגפיוא סע טָאה יז ןעװ ,טנעה יד
 ,ןעװעג טשינ ןיוש ףיש יד זיא ,םי ןרעּביא ךיז
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 .  ףעמַאמ ןיימ ןּופ עלעווירּב עטצעל סָאד

 .ןט:1 םלד ,תבש |

 ןוא ,רָאי-לּוש סָאד ,קירנעה ,טקידנעעג ָאזלַא ןיוש ךיז טָאה
 :ַאמ ןטצעל םעד ןּופ קנעדנָא סלַא סָאװ ,סָאד טּוג רעייז זיא סע
 :יא םעד ןּופ דליּב סָאד ןֹורּכז ןיא ןּביילּב ריד טעװ רָאי.לּוש ןופ
 רעניילק ןייז ןטערטעגּפָא ןּבעל ןייז טָאה רעכלעוו ,לגניי ןלעד
 ,עטרבח

 ,רערעל ענייד טימ ןדייש ּוצ ךיז סיוא דניצַא ריד טמּוק סע |
 זַא ,ךַאז עקירעיורט ַא ןגָאז ריד זּומ ךיא ןוא ,םירבח ענייד טימ
 ןיוש רָאנ ,ייז טימ דניצַא ךיד ּוטסדײשעצ םישדח יירד ףיוא טשינ
 'םיא טימ ןּוא ,ןירוט ןזָאלרַאפ זומ רע זַא ,גנוקיטפעשַאּכ סנטַאט ןייד ןּופ ןטײהנגעלעגנָא יד ןפַאשעג ןּבָאה עגַאל ַאזַא ,קידנעטש ףיוא
 ,עלַא רימ -- ןעמַאזּוצ

 ּוד ןּוא ,ןענַאד ןּופ ןע:צסױרַא ךיז רימ ןלעװ טסּברעה ןיא
 טשינ ריד זיא סע ,עלּוש רערעדנַא ןַא סעּפע ןיא ןטערטניײרַא טסעוװ
 ןייד ּביל טסָאה ּוד זַא ,רעכײ ןיּב ךיא םירָאװ ? תמא ,ץרַאה םּוצ
 ַאזַא טסָאה ּוד ּוװ ,טעּברַא עכעלצינ ליפ ױזַא ןּופ דיירפ יד ןסָאנעג ,רדסּכ גָאט ןיא לָאמ ייווצ ,טייצ רָאי ריפ טסָאה ּוד ּוװ ,עלּוש עטלא
 ,רערעל ענעגייא יד ,ךעלגניי ענעגייא יד ץלַא ןעזעג טייצ עגנַאל
 ןּבָאה עכלעװ ,רעטומ ןייד ןּוא רעטָאפ ןייד ןוא ןרעטלע ענעגייא ייז
 עטלַא ,עטוג עקיזָאד יד .טרַאװענּפָא לכיימש ַא טימ קידנעטש ךיד
 ּוװ ,טכיל ליפ יֹוּזַא רַאפ ןרָאװעג ןפָא זיא קנַאדעג ןייד ּוװ ,עלוש
 סָאװ .טרָאװ סעדעי ּוװ ,םירבח עטּוג ליפ ױזַא ןענּופעג טסָאה וד
 .רַאפ וצ סטּוג ריד רָאנ ליצ םעד טַאהעג טָאה טרעהעג טסָאה ּוד
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 ,ןטײקכעלמענעגנַאמּוא םּוׁש ןייק טַאהעג טשיג טסָאה ּוד ּוװ ןּוא ןפאש

 עשז-טלַאהַאװ .ןעװעג ךעלציג ריד רַאפ ןענייז עכלעװ ,יד ץּוח א

 ןוא ,קירנעה ,טייקגדניּבעגּוצ עקיזָאד יד ץרַאה ןייד ןיא רעּבייועד

 ! םירבח ענייד .טיִמ קיצרַאה ךיד ןגעזעג

 ןלעװ רשפא ,קילגמּוא ןַא ןפערט רשפא טעװ יז ןּופ לייט

 רשפא ןלעוװ ערעדנַא ,רעטּומ ,רעטָאּפ רעייז ןױעװנָא קיטייצירפ יז

 ןייז ךױא ןלעװ סע .טלעװ רעד ןּופ ןײגקעװַא טיײהרעגניי ןיילא

 רעייז דנַאלרעטַאפ ןּופ גנּיקידײטרַאפ רעד ןיא ןלעװ עכלעוו ,טכלעזַא

 עכעלרע ,עקיטכיט ןרעװ ןלעוו ךס ַא ןּוא ,ןסיגרַאפ שידלעה טול

 ?ימַאפ עכעלטגרָא ןּוא עמַאזטעּברַא עכלעזַא ןּופ סרעטַאפ ,רעטעגרַא

 רשפא ךיז טעװ סע ,טסײװ רעװ ןּוא ,ןעגייז ןילַא יז יװ ,סעיל

 עסיורג דנַאל ןייז טעװ רעכלעװ ,רעכלעזא ךיוא ייז ןשיוװצ .ןעגיפעג

 ! ןכַאמ טמירַאּב ןעמָאנ ןייז ןּוא ןעגנערב ןצוג

 לכעלייט ַא רעּביא זָאל ! טפַאשּביל טימ ייז טימ ךיד עשז-ןגעזעג

 טסיב יד רעכלעוו ןיא ,עילימַאפ רעטיורג רעקיזַאד רעד ץרַאה ןייד ןופ/

 ןרש סיױרַא דניצַא טסטערט ּוד רעטלעװ ןופ ןּוא ,דניק סלַא ןירַא

 רעטּומ ןייד ןּוא רעטָאפ ןייד עכלעוו ןּוא ,לגניי ןסקַאװרעד סלַא

 .ןעועג טּבילעג ריא ןיא טסיּב וד ?ייװ ,טאהעג ביל וװַא  ןּבָאה

 ןעמּונעגּוצ ךיד טָאה יז ! קירנעה ,עמַאמ ַא ךיוא זיא עלוש יד

 טנעקעג םיוק ןּוא ןיילק ןעװעג ךָאנ טסיב ּוד ןעװ ,טמערָא עניימ ןּופ

 ןיא ןטּוג ַא ,ןקרַאטש ַא ,ןסיורג ַא ּפָא רימ ךיד יז טיג דניצַא ,ןדעד

 יז לָאז ,ערעל רעד ּוצ ןליװ ןקרַאטש ַא טימ םענעגנּורדעגכרױדַא

 טשיג לָאמנײק יז טסעװ ,ןּוז ןיימ ,ּוד ןּוא ,טשטנעּבעג ןייז רעגירעד

 .ןסעגרַאפ יז טסלָאז וד ,ךעלגעמ טשינ זיא סע ,ןייג ,ןסעגרַאפ

 ןעז טסעװ ,ןײרַא טלעו רעד ןיא ןייג טסעוו ,ןסקַאװפױא טסעוו

 ןכַאז ךס א ןוא ,ןצַאלַאּפ ןוא דעלעמקנעד עכעלרעדנוװ ,טעטש עסיורג

 "צב עקיזָאד סָאד רעבָא . ,ֹורכז ןייד ןופ ןרעװ טקעמעגסיוא ןלעיו
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 ,ךעלגנעהרָאפ עטזָאלעגּפָארַא עקיזָאד יד טיפ ,ןיוה עסייוז עגעדייֵשק
 יד ןסירעגּפָא טסָאה ּוד ןכלעװ ןיא ,ןטרָאנ םעניילק .ןקיזָאד םעדו
 יד רַאפ ןּביילּב ריד טעװ ץלַא סָאד ,ןסיװ ןייד ןופ םּולּב ,עטשרע.

 לָאז לֹרֹוג ןייד ּוװ ןּוא ,ןּבעל ןײד ןופ גוצ.םעפַא ןשצעל ןזיב ןגיוא-

 ךניצַא עז ךיא יו ,ױזַא ןעז ץלַא סָאד וטסעװ ,ןפרַאװרַאפ טשינ ךיד !

 עמיטש ןיד לָאמ עטשרע סָאד ּבָאה ךיא ןבלעוו ןיא ,זיוה סָאד-
 | | | ,טרעהרעד

 .סענעמַאזקע יד

 4 | םעד ,קיטסגיד

 !סענעמַאזקע יד ךיוא ךעלדנע ןיוש ןענייז טָא ןּוא"

 ןגעװ טשינ רעניק טדער עלּוש רעד םּורַא ןסַאג יד ףיוא

 .סניכעק יד ֹוצ ןיּב שזַא רעדניק יד ,ןרעטלע| יד :שרעדנַא סעּפע"

 -- ,ןטלַאהעגסױא ,ןלַאפעגכרוד ,ןעמעט ,ןלַאּב ,סענעמַאזקע
 ..ןּפיל יד ףיוא | סָאד ןבָאה .צלַא

 ,סענעמַאזקע עכעלטפירש יד ןעועג ןענייז ירפרעדניא ןטכעג יי
 ףיוא ןקוק ּוצ דנריר ןעוועג זיא סע .קיטעמטירַא ירפרעדציא טנייה:
 ןיא רעדניק ערעיײז קידנטײלגַאּב ,ןּבָאה עכלעוו ,ןרעטלע עלַא יד
 .ּומ יד ,געװ ןרעּביא תֹוצע עטצעל ערעיז ןּבעגעג ייז ,ןײרַא עלֹוש-
 סע יצ ןעז ּוצ ,ןיז ערעייז טײלגַאּב קנעּב יד זיּב שזַא ןּבָאה סרעט:
 ןּבָאה יז ןּוא ,עטּוג ַא זיא רעדעפ יד יצ ,ןרָאטניט ןיא טניט ָאד זיא;
 :קידנגָאז טיירדעגסיוא לעװש רעד ףיוא ָאנ ךיז

 .קרעמפיוא יז ,ןליװ סנטָאג םּוא ! םַאזקרעמפיוא יז ןּוא --
 !קנעדעג |טשיִנ ךיד קערש ןּוא !םַאק

 יטַאָאק טנעטסיסַא.רערעל ןעװעג ןיא סאלק רעזדנוא ןיא-



 'וצ ביל טָאד טָאה סָאװ ,דרָאּב רעצרַאװש רעסיורג רעד טיט רעי

 .עלעסּפעש ַא יװ טּוג ױזַא זיא ןּוא ,ּבייל ַא יװ ןעמּורּפ

 "װ ,רעמינּפ יד ףױא סייװ ױזַא ןעוועג ןענייז ךעלגניי לייט

 יגָאק םעד ןסירעגפיוא טָאה רערעל רעד ןעװ .ארֹומ רַאפ ,דיירק

 .ןעמטעגסױרַא ןּוא ,,ןױהטָאר ןּופ ןרָאװעג טגנערּבעג זיא סָאװ ,טרעוו

 .ןיא טרעהעג טשיג סעטָא ןייק ןעמ טָאה ,עּבַאגפױא יד םיא ןוג

 .סַאלק רעצנַאג רעד

 .,עמיטש רעּבָארג ַא טימ עּבַאגפיוא עקיזָאד יד טריטקיד רע טָאה

 רָאג ,ןגױא עגנערטש טימ םענעי ףיוא ָאד ,םעד ףיוא ָאד קידנקוק

 דגּוא טנעקעג טלָאװ רע ןעװ ּזַא ,ןענעקרעד ּוצ ןעוועג זיא סע

 .טלָאװ ,ןטלַאהסיוא ןלָאז עלַא זא ,רעפטנע םעד דלַאּב ךיוא ןריטקיד

 .טפַאשרַאפ ןגינעגרַאפ עטסערג סָאד םיא סָאד

 רעטַאמעגסױא רעיײז -ס ַא ןיוש ןענייז םּורַא העש ַא ןיא

 ..טרעווש ַא רעייז ןעװעג עקַאט זיא עבאנפיוא יד םירָאװ ,ןעװעג

 טסיפ רעד טימ טקַאהעג ךיז טָאה יסָארק ,טנייוװעג טָאה רענייא

 .קידלּוש טשינ ךָאד ןענייז ךעלגניי עמירַא יד ןּוא ,ןײרַא ּפָאק ןיא

 טַאהעג ןּבָאה ייז םירָאװ ,טסּוװעג ָאי ןּבָאה עכעלטע סָאװ ,ןעװעג

 "לָאמ ךס ַא יז ןּבָאה ןרעטלע יד ןּוא ערעל רעד ּוצ טיײצ קיניײזװ

 ,ריא ןּופ ןסירעגפא

 !טכַאװעג טָאה ףליהטימ יד רעּבָא

 :טעּברַאעגסױא טָאה יסָארעד סָאװ ,ןעז טפרַאדעג טָאה ןעמ

 צג טָאה רע ןלַאפנייא ןַא רַאפ סָאװ ,ןפלעה ןענעק יז לָאז רע

 בא רעדָא ,קנעּב יד ןשיװצ רעפיצ .ַא ןקישוצּוצ ייז ױזַא יװ ,טַאה

 ײזַא ץלַא ןוא ,ןצינַאּב ןלָאז יז עיצַארעּפָא ןַא רַאפ סָאװ ןגָאזרעט

 רַאֿפ טגרָאזעג יזַא טָצה רע ,ןלַאפנײרַא טשינ ןלָאז ייז ,םייהעג

 ,רערעל רעזדנּוא ןעװעג רע טלָאנ סָאד יװ ,עלַא

 ךיוא טָאּה ,קרַאטש קיטעמטערַא ןיא זיא רעכלעוו ,ןָארַאג רָאנ
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 ,סיּבָאנ ּוליפַא ,טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה טע ןעמעװ ןפלָאהעגּוװ;
 םעד ּבילּוצ ןּוא ןעגנונעכער יד ןיא טרעטנַאלּפרַאפ ךיז טָאה רעכלעזו

 .ךעלּפעה ױזַא ,ךיײװ יױזַא ןרָאװעג;

 ןטימ ,ךעלגעװַאּבמּוא ןסעזעג העש ַא יװ רעמ זיא ידראטס
 יד ףיוא טרַאּפשעגנָא ּפָאק ןטימ ,עּבַאגפיוא רעד ּוצ טּבעלקעגּוצ קילצ:
 טּונימ ףניפ ןיא ןּוא רעדעפ יד ןעמּונעג רע טָאה םעדכָאנ .ןטסיוּפ

 ,טקידנעעג .

 -ייניא ץלַא ןּוא קנעּב יד ןשיװצ טצעזעג ךיז טָאה רערעל רעד
 ; טדערעג  םענ;

 ּוצ קִיּור ךייא טַאר ךיא !ךעלגניי ,ןטכַארט קיּור !קִיּור --

 { ןטכַארט;

 טשינ ןײלַא טסייוו רעצעמע זַא ,טקרעמַאּב טָאה רע ןעוו ןּוא

 םיא ,ליומ סָאד טיירּב טנפעעג רע טָאה ,קערש רַאפ טּוט רע סָאװ

 םיא ליװ רע זַא ,ּבייל ַא רַאפ טכַאמעג ךיז ןּוא ,ןכַאמ ּוצ קידנכַאל

 | ,ןעגנילשגיײא

 .רָאפ סָאד לסיּבַא קידנצרַאשרַאפ ,ךיא ּבָאה רעגייז ַא ףלע םּזרַא

 זיה קידלּודעגמוא ןעגנַאגעג ןענייז ןרעטלע לייט יװ ןעזעג ,עלעגנעה

 ,רעטָאפ סישַאקערּפ ןעװעג זיא טרָאד .סַאג רעד .רעּביא קירוצ ןוא

 זיא רע זא ,טנעקרעד טָאה ןעמ ןכלעוו ןָא ,טסעװ ןעיולּב ןייז ןיא:

 ןעװעג זיא םינּפ ןייז םירָאװ ,עינשזוק ןּופ ןפָאלעגסױרַא סָאװ רָאג

 סילענ ,ןירעלדנעה-סנירג יד ,רעטּומ סישָארק ןעוועג זיא סע .ץרַאװשי

 טשינ עגר ןייא ןייק טָאה עכלעװ ;ןּוטעגנָא ןצרַאװש ןיא ,רעטּומ

 .ּפיוא ןּוא רעטָאפ ןיימ ןעמּוקעג זיא טייצ:גַאטימ ןיוש ,ןעּור טנעקעג

 רעטָאפ רעּביל ,רערעייט רעד :רעטסנעפ ןיימ ּוצ ןגיוא יד ןּביוהעג

 ,טעּברַא יד טקידנעעג עלַא רימ ןּבָאה רעגייז ַא ףלעװצ ! רענייט

 יװ !ןײגסױרַא םַאּב ןּוטעג סלָאמַאד ךיז טָאה סע סָאװ ,ךַא

 !םיא ּוצ ּוצ ךיילג ןעמ זיא ,לעװש יד רעּבירַא זיא רענייא רָאק
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 ;ןֹוא ,ןקוקנײרַא ןטפצה יד ןיא ןּוא ;ןגערפסיוא םיא ןּבױהעגנָא ןּוא

 -  !{ןכײלגױַאפ ןגעלָאק ענייז ןּופ ןטפעה יד טימ

 .?רסיח רעד ןּוא ? לכה-ךס ַא רַאפ סָאװ ? סעיצַארעּפָא לפיוו --

 .לָאצ.ךורּב-רענעצ יד ןּופ ַאמָאק רעד ּוװ ןּוא ? רעפטנע רעד ןּוא

 : | ? טייטש

 ייסיורא ןלָאז יז םּורַא ּוװ ,טסּוװעג טשיג ןּבָאה רערעל יד

 .ןיימ ,ןטייז עלַא ןּופ יז ּוצ ןּוטעג ףרָאװ ַא ךיז ןעמ טָאה יא ,ןייג

 יעג ןּוא ןּוטעג קוק ַא ,ןָאילּורּב םעד רימ ַאּב ןעמּונעג טָאה עטַאט

 יד : טגָאז

 ,טוג ---

 רעכלעוו ,ישָאקערּפ לַאװָאק רעד ןענַאטשעג זיא זדנּוא ןּבעל

 רע לייװ ,קיורמּוא לסיּב ַא ,טעּברַא סנױז ןייז טקּוקַאּב ךיוא טָאה

 ירצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ,ןּפַאכ סעּפע טנעקעג טשינ ךיז טָאה

 | | ,רעטָאפ ןיימ

 הגָאז וצ רימ טּוג יֹזַא ןעװעג טשינ רעה רעד טלָאװ יצ --

 . לכה.ךס םעד

 -טָאה לַאװָאק רעד ,ןרעפיצ יד טגָאזעג םיא טָאה רעטַאפ ןיימ

 ,טכײלגרַאֿפ ןּוא טפעה ןיא טקּוקעגנײרַא

 ראלקילג רע טָאה -- !רעניילק ,ָאװַארּב ךַא !ַאוארּב --

 ,ןֿפורעגסױא

 ךיימ ןּוא רע ,קידנעלכיימש עליו ַא טקּוקעגנָא ךיז ןּבָאה יז

 ייד טגנַאלרעד םיא טָאה רעטָאּפ ןיימ ,טגיירפ ייווצ יװ ,רעטָאמ

 ;: קידנגָאז ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז יז .ןּוטעג קירד א יז טָאה רע ,טנַאה

 | *! ןעמַאזגע ןבעלדנימ, ןפיוא ןעזרעדיוו םּוצ --

 ,*! ןכעלדנימ,/ ןפיוא --

 "ע;םוא ןַא טרעהרעד רימ ןּבָאה טירט עכעלטע קידנעײגּפָא

 .שיירדעגסיוא ןײלַא ךיז טָאה ּפָאק רעד זַא ,יױזַא ,טעצלַאפ ןכעלטנייוו
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  +סױהַא/ ;לֵאֹוָאק רעד ןעגנוזעג טָאה סָאד : ןּוטעג קילּב ַא ּבָאה ךיא

 ורק תמס ;רפ - !ןלערט עכעלטנייוועגמּוא ענעגיוצעגסיוא קידנזאל

 6 0 48 8 8 יי =: 6 5 5 8 8 4 9

 .ןעמַאזנע רעטצעל רעד
 ,ןטי7 םעד ,קיטיירפ

 יַאזנע עכעלדנימ יד ןעמּוקעגרָאפ ןענייז ירפרעדניא טנייה

 יג 10 הב אי | סענעמ

 א ,סאלק ןיא עלַא ןעוועג ןיוש רימ ןענייז רעגייז ַא טכַא

 היפ ּוצ ,ןפורסױא ןּבױהעגנָא זדנוא ןעמ טָאה ןיינ ףיוא לטרעפ ַא

 .טקעדַאּב ,שיט .רעסיורג ַא ןענַאטשעג זיא סע ּוװ ,ןײרַא לַאז ןיא

 .לָאטקעריד רעד ןסעזעג זיא שיט םעד אב ןּוא ,דנַאוועג םענירג טימ

 .רערעזדנוא ןעוועג ךיוא זיא סע עכלעו ןשיװצ ,רערעל ריפ ןּוא

 .ּבײהנָא עמַאס ןיא טעמּכ ןפורעגסױרַא ןעמ טָאה ךימ

 .-רעּביא ךימ ךיא בָאה ירפרעדניא טנייה טשרע !רערעל רעמירָא

 .הצ טָאה ,טגערפעג ןּבָאה ענעי ןעוו .םיא ּבָאה ךיא ביל יוװ ,טגייצ

 ,צצנַאג . ןייז טלָאװעג זדנּוא טלָאװ רע יװ ,ױזַא זדנּוא ףיוא טקּוקעג

 ,רעבְלעװ ןעװ  ,טנקלָאװרַאפ  ךיז טָאה םינּפ ןייז .ןצעזנײרַא המשנ

 ,,טרעטיילעגסיוא; ךיז ןּוא ,טרעטנָאלּפרַאפ סעּפע ךיז טָאה זדנוא ןּופ

 .ןְטסדניִמ דעי ּוצ טרעהעגּוצ ךיז טָאה רע ,טּוג ןעגנַאגעג זיא סע ןצװ

 ;יװ .,םינגיס נג זדנּוא טנעה יד טימ ןּוא ּפָאק ןטימ ןּוא ,טרָאװ

 | :טגָאזעג טלָאװ .רצ

 י י

} 1 

 .ךיד קערש .רעכעלעמַאּפ ,..ֹוצ ךיד רעה !טכעלש ,,,טּוג --

 | | : | .!טשיג
 סֶע ןעװ ;טזָאזעגרעטנּוא רעכיז ןצװעג זדנוא טלָאװ רע
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 ףיוא ךיז ןטלָאװ סע ןעוו ,ןדער ּוצ ןעוועג טגיולרעד רָאנ םיא טלָאװ

 ,רעליש עלא ןּופ סױעטָאפ יד ,ןטייווצ ןכָאנ רענייא ,ןענופעג טרָא ןייז

 ךַאנ ןטלָאװ ןּוא .ןּוטפױא טנעקעג ןעוועג רעמ טשיגרָאג ייז ןטלָאװ

 טרַאװנגע ק ןיא ליפַא * !קנַאד ךיא , : ךיוה ןגירשעג ןעוועג לָאמ ןעצ

 .עג שיט םעד ַאּב טרָאד רימ טָאה ןעמ ןעװ זיא .,רָאטקעריד ןּופ

 : טגָאז

 ןטכיולעגפיוא ןגיוא יד שזַא םיא ןּבָאה -- ןייג טסנעק ,טּוג --

 ,ךיירפ ןופ

 טרַאװעג ןוא ןיירא סָאלק ןיא דלַאּב טרעקעגמוא ךימ ּבָאה ךיא

 ךיא ,קנעג יד ףיוא ןסעזעג טעמּכ ךָאנ ןענייז עלַא ,רעטָאפ ןפיוא

 לֵאּב רימ ןיא סע רעּבָא ,ןענַארַאג ןּבעל טצעזעגרעדינַא ךימ ּבָאה

 ,טנַאמרעד ךימ ּבָאה ךיא םירָאװ ,ץראה ןפיוא ךעליירפ טשינ ןרָאװעג

 ,לָאמ עטצעל סָאד ןרעדנַא ןּבעל רענייא טנָאנ ױזַא ןיוש ןציז רימ זַא

 זַא ,טגָאזעג טשינ ךָאנ םיִא ּבָאה ךיא :טשיגרַאג ךָאנ טסייװ ןָארַאג

 זַא ןוא םענייניא ןייגכרּוד טשינ ןיוש רימ ןלעװ סָאלק עטריפ יד

 ,רעטָאפ ןיימ טימ ןעמַאזּוצ ןירוט ןזָאלרַאפ רימ

 ןיא טגיילעגפיונוצ טעמּכ ,טעיּברַאגעגנײא ןסעזעג זיא רע

 טָאה ,קנַאּב רעד רעּביא ּפָאק ןסיורג ןייז קידנגיײּבנָא ןּוא ,ןעייווצ

 .ַאפ ןייז ןיפ עיפַארגָאטַאפ ַא םּורַא ןטנעמַאנרָא סעּפע טנכייצעג רע

 ַא !רעטָאפ ןייז שטנעמ רעטסעפ ַא ,רידנּומ-ןטסינישַאמ ַא ןיא ,רעט

 סָאד ןּוא ,סקָא ןַא ַאּב יװ זדלַאה רעד ,רעקיצײלּפ-טיײרּב ַא ,רעכיוה

 זיא רע ןעוו זיא ,ןּוז םַאּב יװ טקנוּפ ,ךעלפעה ןּוא טסנרע ױזַא םינּפ

 ךיא בָאה ,ךמעה ןטנפעעצ ַא לסיּב ַא טימ ,ןגיוּבעגנייא ןסעזעג יֹוזַא

 ,לציירק ענעדלָאג עקיזָאד סָאד טסּורּב רעטעקַאג ןייז ףיוא ןעזעג

 טּוג יװ ,ךיז קידנסיװרעד ,טקנעשעג םיא טָאה רעטומ סילענ סָאװ

 ,ןגָאז וצ ץלַא םיא ןסָאלשַאּב ּבָאה ךיא .ןּוז ריא ּוצ זיא רע

 סױרַא טרָאפ רעטָאפ ןיימ --- טגָאזעג ךיא ּבָאה -- ןָארַאג --

 ,קידנעטש ףיוא ןיוש טסּברעה ןקיטנייה םעד ןירוט ןּופ
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 ?ּוד ןּוא ,ּוג --
 | ,ךיוא ךיא --
 ?רעטריפ רעד ןיא ןעמַאזּוצ זדנּוא טימ ןייז טשינ ּוטסעװ --

 ,ןיג --
 טָאה םעדכָאנ ,קידנגיײװשליטש עלייוו ַא טנכייצעג טָאה רע

 : טגערפעג ,ּפָאק םעד קידנּבייהפיוא טשינ ,רעצ
 ? רעטירד רעד ןּופ סעגעלָאק ענייד ןעקנעדעג טסעוו ּוד ןּוא ---
 .עלַא רַאפ רעמ ,.ךיד רעּבָא ,עלַא .ןעקנעדעג לעװ ךיא --

 יי לןסעגרַאפ טנעקעג ךיד טלָאװ רעוװ

 ףיוא טלעטשעגנָא ןּוא ּפָאק םעד ןּבױהעגפיוא טָאה רע ןּוא
 ענעדיישרַאפ ,סנדיישראפ טדערעג טָאה רעכלעװ ,קילּב ןייז רימ

 .רעד רימ רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג ןגעווטסעדנּופ רע טָאה ןיײלַא ,ןכַאװ
 טנכייצ רעטכער רעד טימ יװ ,ךיז קידנכַאמ ,טנַאה עקניל ןייז טגנַאל
 עדייּב עניימ ןיא טקירדעג ןּוא טּפַאכעגנָא ּבָאה ךיא ןּוא ,רעטייוו רע?
 ,טנַאה ערעייט ןּוא עקרַאטש צקיזָאד יד טנעה

 ַא טימ רערעל רעד ןעמּוקעגנײרַא דָארג זיא עגר רעד ןיא
 לענש עמיטש רעכעליירפ ,רעליטש ַא טימ ןּוא םינּפ ןטלטייררַאפ
 ;טגָאועג:

 לעװ ,יד רָאנ ןלָאז !טּוג ץלַא דניצַא זיּב ! טּוג טייג סע --
 !ךעלגניי עקיטכיט !ןייגכרּוד טּוג ױזַא ךיוא ,ןּבילּבעג ןענייז עב
 ! ךייא ןּופ ןדירפּוצ רעייז ןיּב ךיא ! טשינרַאג ,טשינרָאג ךייא טקערש

 טייקכעליירפ ןייז ךיוא ןּוא ,ןכַאמ ּוצ ךעליירפ זדנּוא ידּכ ןּוא
 טלָאװ רע יװ ,קידנעײגסױרַא ,טכַאמעג ךיז רע טָאה ,ןזײװּוצסױרַא
 ,טנַאװ רעד ןָא ךיז קידנּפַאכנָא ,ןּוטעג לַאפ ַא ןּוא טעּפעשטרַאּפ ךיז
 רימ ןכלעװ ,רע ,ןלַאפ טשינ לָאז רע טַאהעג ארֹומ טלָאװ רע יו

 .זדנּוא סָאד טָאה ,ןּוט לכיימש ַא לָאז רע ןעזעג טשינ לָאמנייק ןבָאה
 .ײטשרַאּפ יװ ןּבילּבעג עלַא ןענייז רימ זַא ,ענדָאמ ױזַא ןעזעגסיוא
 ךיוה ןּוא קיטכירפיוא רעּבָא ,ןעלכיימש ּוצ ןּבױהעגנָא ךַאנרעד ,טרענ
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 רַא ,טרעקרַאפ ךָאנ ןגָאז לעװ ךיא ,טכַאלעצ טשינ רענייק ךיז טָאה

 יעדניק רעקיזָאד רעד טָאה ךימ רָאנ ,סָאװרַאפ טשינ ןיילַא סייוו ךיא

 :יילק עקיזָאד יד זיא : טכַאמעג קירעיורט ןּוא טרירעג רָאג ץיוו רעשיר

 ןייג רַאמ גנּונױלַאצ עצנַאג יד ןעוועג סַאּפש ןכעליירפ ןּופ עלייוו ענ

 -- ?ןדגּוא ןּופ ןגרָאז ענעדײשרַאפ ןּוא ,טייקסטּוג ,דלודעג םישדח

 .,טייצ ליפ יױזַא טעברַאעג עלייוו רעניילק רעקיזָאד רעד רַאּפ רע טָאה

 יקעל ליפ יוזַא טכַאמעג טײהרעקנַארק ןּוא ןײרַא סָאלק ןיא ןעמוקעג

 יָאד םעד ,ןקיזָאד םעד רָאנ זיולּב רע טָאה ! רערעל רעמירָא ! סעיצ

 -עגּוצ ליפ ֹוזַא רַאפ ,זדנוא ןּופ טגנַאלרַאפ לכיימש ןכעליירפ ןקיז

 | !ימ ליפ יֹוזַא ראפ ,טייקגדניּב

 "יא יוזַא ןיוש םיא לעװ ךיא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה סע ןּוא
 לעוװ ךיא זַא ,ןֹורּכז ןיימ ןיא ןטלַאהַאּב גנּוגעװַאּב רעקיזָאד רעד ןיא קיּב

 ,םיא ןּופ ןּוט טכַארט ַא ראג לעװ ךיא ןעוו ,ןעז קיּבייא ױזַא ןיוש םיא

 ןּוא ,ןּבעל ךָאנ טעװ רע ןּוא ,ןַאמ ַא ןייז ןיוש לעװ ךיא ןעװ ןּוא

 ךןקיוָאד םעד ןָא ןענאמרעד ךימ ךיא לעװ ,ןפערט ךיז ןלעװ רימ

 קט שוק ַא םיא ןּוא ץרַאה ןיימ טרירעג ֹזַא טָאה רעכלעוו ,טַאּפש

 ,ןײרַא ּפָאק ןעיורג ןייז ןיא
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 ןענעגעזעג סָאד

 ,ןט:10 םעד ,קיטנָאמ

 -ןיוש ןעמוקעגפיונּוצ ךיז רימ ןענייז רעגייז ַא ףלעווצ טקנופ

 טנָאקַאּֿב טפרַאדעג סָאה ןעמ ױװ ,ןײרַא עלּוש ןיא לָאמ עטצעל סָאד

 ,ןשינגייצ יד ןלייטעצ ןּוא סענעמַאוגע יד ןופ טָאטלוזער םעד ןכַאט

 יִא ,ןרעטלע ךס ַא רעייז ןענַאטשעג ןענייז עלוש רעד רַאפ

38 



 "יד ןיא ּוליפַא ןּוא ,לַאז.רעטרַאּפ ןסיורג ןיא ןעוװעג ךיוא ןענייז ךס

 י ףעזדנּוא ןיא .לשיט-רערעל םּוצ טקַאּפעג ךיז ןּבָאה ייז ּוװ ,ןסַאלק
 .ןקנעּב יד ןשיװצ טרָא עיירפ עצנַאג סָאד ןעמונרַאפ יז ןּבָאה סַאלק

 .,רעטּומ סיסָארעד ,רעטָאפ סנַארַאג ןעוועג ןיא סע .,טנַאװ רעד -ןּוא

 סע ,יטערָאק ןעוועג זיא סע ,ישָאקערּפ לַאװָאק רעד ןעוועג זיא סע

 סע ,ןירעלדנעה-:סנירג יד ןעװעג זיא סע ,ילענ יורפ יד ןעוועג זיא

  *עג ןענייז סע ,רעטָאּפ סידרַאטס ,רעטָאפ סלרערעיומ םעד ןעוועג זיא

 .טשינ דניצַא זיּב לָאמנייק ךַאנ ּבָאה ךיא עבלעװ ,עכלעזַא ךיוא. ןעוו

 "יו ,םרַאיל ַאזַא ,שיורעג ַאזַא ןעוװעג זיא .סע ןּוא : ןעזעג טַאהעג

 (ןעמּוקעגנײרַא זיא רערעל רעד ןעװ סלָאמַאד טשרע ,דירי ַא ףיוא

 טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה רערעל רעד -- ,ליטש ןרָאװעג זיא

 : ןענעייל ּוצ ןּבױהעגנָא דלַאּב ןּוא לטעצ סָאד

 ,.;יביכֹרַא ,ךעלטסקיצכעז קיצכעז ,ןעגנַאגעגרעּביא ,יצוטַאּבַא ---

 .. .ךעלטסקיצכעז קיצפּופ ןּוא ףניפ ,ןעגנַאגעגרעּביא

 היא יסָארק ןּוא ,ןעגנַאגעגרעּביא זיא לרערעומ סָאד ןּוא

 : :ךיוה טנעיילעג רע טָאה םעדכָאנ .ןעגנַאגעגרעּביא

 -?טסקיצעּביז קיצעּביז ,ןעגנַאגעגרעּביא ,יסָארעד טסנרע ---;

 ! גנּונכײצסױא .עטשרע יד ןּוא -- ךעל

 "טכַאמעג ךיז טָאה ,טנעקעג םיא ןּבָאה טרָאד עלַא לייוו ןּוא

 .ַא סעּפע ןגָאז טלָאװעג םיא טָאה רעדעי םיוָאװ ,שיורעג סיורג ַא

 : ןגירשעג ןּבָאה עלַא . ,טרָאװ טּוג

 ! יסָארעד ָאװַארּב ,ַאװַארּב --

 -ייזָאד יד רעטנּורַא ןּוטעג לסיירט ַא זיולּב רָאנ טָאה רע ןּוא |

 א ןּוא םינּפ ןפיוא עלעכיימש ןעיירפ ַא טימ ,ענייז ןקָאל עלעה עק

 יי: טקישעגרעּביא םיא טָאה עכלעװ ,רעטּומ רעד .ףיוא ןוטעג קילּב

 | . ,ןפיל עריא ןּופ שיק

 : רעטייוו טנעיילעג טָאה רערעל רצד
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 .רעּביא ןענייז עלַא ,רעירּבַאלַאק רעד ,יּפָאראג ,ןָארַאג --

 ,ןעגנַאגעג ;

 ןופ רענייא טָאה ,ענעלַאפעגכרּוד -- ריפ יצ יירד םעדכָאנ

 .ָעֹג זיא רענייז .רעטָאפ רעד םירָאװ ,ןענייוו ּוצ ןּבױהעגנָא דלַאּב ייז

 ,טגַאה רעד טימ ןּוטעג עָארד ַא םיא ןּוא לעוש רעד ףיוא ןענַאטש

 :טגָאועג ןּוא טקרעמַאּב סָאד טָאה רערעל רעד

 זיא סָאד !רעה םעד רעּביא טעּב ךיא ! רעה רעּביל ,ןייג ---

 .נעהּפָא טפָא ץנַאג ויא סָאד ,רעליש ןּופ דלּוש .יד קידנעטש טשינ-.

 .עג לַאפּוצ ַאזַא דָארג זיא לָאמ סָאד ןּוא ,לַאפּוצ ןטכעלש ַא ןּוּכ קיג

 | ןרעכיזרַאפ טפַאהגסיװעג רעה םעד סָאד ןעק ךיא .ןעו -

 :טנעײלעג רע טָאה םעדכָאנ

 ,ךעלטסקיצעּביז קיצכעז ןּוא ייווצ ,ןעגנַאגעגרעּביא ,ילענ --

 גנוגעװַאּב ענייש א רעכָאפ ןטימ ןּוטעג ךַאמ ַא טָאה רעטּומ סילעג -

 ,םיא ּוצ ןוטעג לכיימש ַא ןּוא ,ןּוז ךיא .ּױֵצ -

 ,ךעלטסקיצעּביז קיצכעז ןּוא ןביז ,ןעגנַאגעגרעּביא ,ידרַאטס --

 ,ןעיירפרעד ךעלקערש ךיז טעװ רע זַא ,טניימעג ןּבָאה רימ

 רע ןּוא !טלעטשעגקעװַא ךיז ךיוה ױזַא ! ןיסָארעד ןּופ טנַאג ױזַא

 ןּופ טסיופ יד ּוליִפֲא ןּוא ,ןוטעג לכיימש ןייק טשינ ּוליפֲא טָאה

 םעד ,ךעלטנייהעג יװ ןסעזעג ױזַא רָאנ ,ןעמּונעגּוצ טשינ ןרעטש -

 רעכלעוו ,יגיטַאװ ןעוועג זיא רעטצעל רעד !טרַאּפשעגרעטנוא ּפָאק

 ,ןעגנַאגעגרעּביא זיא רע ,טרעטייהעגפיוא ,טצוּפעגסױא ןעמּוקעג ןיא

 :טגָאזעג ןּוא ןּביוהעגפיוא רערעל רעד ךִיז טָאה דניצא

 טגײה אז ןבילקעגפיונוצ ךיז רימ ןּבָאה טָא ! ךעלגנוי --

 ןעמַאזּוצ טגגערּברַאפ ןּבָאה רימ ,םענייניא עלַא לָאמ עטצעל סָאד

 .טגירפ יװ ,ךיז רימ ןדיישעצ דניצַא ןּוא ,רָאי-לּוש עצנַאג סָאד=

 ךייא טימ ןדייש ּוצ ךיז דָאש ַא רעײז רימ ןיא סע ?תמא טשינ|

 { רעדניק ערעייט
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 .;טגָאועג ױזַא םעדכַאנ ןּוא ,עלייוו ַא ַא ןגיוושעג- רע טָאה ָאד

 -ךיא ּבױא ,דלודעג טלעפעג לָאמַא רימ טָאה סע בוא --

 "ֹיִצ רעדָא ,ךייא ןגעק טכערעגמּוא ןעװעג קידנליומּוא לָאמַא ןיּב

 ,לחֹומ רימ טייז -- גנערטש

 :ןעמיטש רָאכ ַא ןביוהעגפיוא יז טָאה סַאלק ןיא

 .=- ,רעליש יד ןּוא ןרעטלע יד טגָאזעג ןּבָאה -- ! ןיינ ,ןיינ --

 !טשיג לָאמנײק ! רערעל רעה ןיינ

 .-- טרזחעגרעּביא רערעל רעד טָאה -- לחֹומ רימ טייז -- |
 .ריא טעװ רָאי עקידנעמּוק סָאד ! ךעליירפ ןּוא ט:וזעג רימ טייז ןּוא

 ,ןיא ןּוא ,ןעז רעדיװ ךייא לעװ ךיא רָאנ ,רימ טימ ןייז טשינ ןיוש
 ! ךעלגנִיי ןעזרעדיוו םּוצ ,קיּביײא ףיוא ןּביילּב ריא טעװ --- ץרַאה ןיימ

 . עלַא ןּוא ,זדנּוא ןשיװצ ןעגנַאגעגנײרַא רע זיא ,סָאד קידנגָאז

 יד ףיוא ךיז קידנלעטשפיורַא ,טנעה יד ןקירד ןּבױהעגנָא םיא ןּבָאה

 ערעטסיירד יד ;טּודרּוס ןּופ סעלָאּפ יד ַאּב ,לּברַא יד ַאּב ןעיצ ,קנעּב

 . ןגירשעג ןּבָאה ןעמיטש קיצפּופ ןּוא ,טשּוקעג ,טעלגעג םיא ןּבָאה

 1 םעגייניא

 .!רערעל רעה ,ןעזרעדיװ םּוצ --

 ! רערעל רעה םעד ןעקנַאד רימ --

 ! רעה םעד טימ ךיז ןענעגעזעג רימ ---

 !ןייז טנּוזעג רערֶעל רעה רעד לָאז --

 . !ןסעגרַאפ טשינ רערעל רעה רעד זדנּוא לָאז --

 -"עג קרַאטש ןעזעגסיוא רע טָאה ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןעו

 . ,טריר

 -ָךיִא ךיז קידנקַאּפ ,ןײגּוצסױרַא ןגױהעגנָא ךיוא ןּבָאה רימ ןּוא

 . .סױרַא ךיוא ןענייז ןסַאלק ערעדנַא ,ןטייװצ ןפיוא רענייא ריט רעד
 - יעג ַא ,שיורעג ַא ,גנּושימעצ ַא טכַאמעג ךיז טָאה סע -- ,ןעגנַאגעג
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 טנגעועג ךיז ןּבָאה רעדניק יד ןּוא ןרעטלע יד ךיוא םירָאװ ,יירש-+

 טימ רגייא ,ךיוא ןײלַא ןּוא ,סנירערעל יד טימ ,רערעל יד שימ|

 ,ןטייווצ םעד

 טַאהעג טָאה רעדעפ רעטיור רעד טימ ןיוערעל עגיילק יד

 ןוא ,קרַאק ןפיוא ךעלרעליש עניילק עריא ןּופ ףניפ ּוצ ריפ רשפא

 טָאה יז זַא ,ױזַא ,קיצנַאװצ רשפא ןּבָאה דיילק םַאּב יז טּפעלשעג

 ,וליפַא ןעמעטָא טנעקעג טשינ .

 טפלעה רעד ףױא טעמּכ יז ןּבָאה רעדיוו "ןיכַאנַאמ, רעד

 ןצרַאװש ןקיזָאד םעד ןיא ריא טגײלעגנָא ןּוא ,שּולעּפַאק ריא ןסירעצ !

 רָאג ןּבָאה יז ּוװ ,סענעשעק יד ןיא ,עזולּב רעד ןיא ,ןײרַא ףיילק

 ,ןיטעּבָאר ןשטנּוװעג ךיוא ןּבָאה ךס ַא ,ןעמּולּב ךעלטעקּוּב ,טנעקעג

 ןטייז עלַא ןּופ ,סעילּוק יד ןָא ןעמּוקעג גָאט םעד דָארג זיא רעכלעוו

 : ןפורסיוא ,ןעיירשעג טרעהעג ךיז ןּבָאה -

 !רָאי-לּוש ןקידנעמוק םּוצ זיּב ---

 ! רעּבָאטקָא ןטסקיצנַאװצ םעד זיג --

 .!עקי ליה עלַא, ןּופ בֹוט-םֹוי ןיא ןעזרעדײװ םּוצ ---

 ךיז ןסעגרַאפ סע יװ ,ךַא -- .טנגעזעג ךיוא ךיז ןּבָאה רימ

 טָאה רעכלעוו ,יגיטַאװ ! ןוגֹורּב עקילַאמַא עלַא ןטינימ עכלעזַא ןיא |

 רעד ךגיצַא םיא טָאה ,ןעוװעג אנקמ קרַאטש ױזַא ןיסָארעד קידנעטש

 ,ןדלַאה ןפיוא ןלַאפעג םיא ןּוא טנַאה יד טקערטשעגסיוא רעטשרע -

 באה ךיא ןּוא ,לרערעיומ ןטימ טנגעזעג ךימ ּבָאה רעדיװ ךיא

 טנַאמעג רימ טָאה רע ןעװ ,ןשּוק ןטימ ןיא ןטלַאהעג טקנוּפ םיא .

 | לג עּביל סָאד ;קנעדנַא ןַא ףיוא "עלעקסיפ-ןזָאה , עטצעל סָאד .

 'עג ךימ ּבָאה ךיא ,ןישַאקערּפ טימ טנגעזעג ךימ ּבָאה ךיא

 טעליּב ןיימ זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רעכלעוו ,ןיפָארַאג טימ טנגעז

 -רעּביא רימ טָאה ןּוא ,ןענּוװעג עירעטָאל רעטצעל ןייז ףיוא טָאה !
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 ןיא טקַאהעגּפָא לסיב ַא ,לרעקעלק (*עװָא ָאקילָאיַאכ ןיילק ַא ןבעגעג

 .טיײיז ,ןייא

 ,עלַא טימ טנגעזעג ךימ ּבָאה ךיא

 טָאה ,ןענָארַאג טימ טּפַאכעגמורַא ךיִז טָאה ילענ ןעװ רָאנ |

 עלא ,סנקירעּביא .םיא ןּופ ןסייּפָא טנעקעג טשינרָאג םיא ןעֶמ

 .רָאג ןעמ טָאה טייצ עסיוועג ַא ןּוא ,ןענַארַאג ּוצ טקַאּפעג ךיז ןבָאה

 :רָאנ יװ ,טרעהעג רצמ .טשינ

 ! ןָארַאג ,טנוזעג יז =

 ! ןָארַאג ,ןעזרעדיוו םּוצ --

 ! ןָארַאג ,ריד קנַאד ךיא --

 !ןָארַאג ,טנגעזעג ייז --

 !טנוזעג ייז ,טנוזעג ייז ,טגזעג ייז --

 ןּפעלש ,ןשּוק ,ןּפַאכמּורַא ןּביױהעגנָא םיא ייז ןּבָאה רעדיװ ןּוא

 צקילײה ,עּביל ,ערעייט עקיזָאד סָאד ,ןיירַא טייֵז ןייז ןיא רעדציי

 ןוא ,ןבילּבעג טניוטשרעד שזַא זיא רענייז רעטָאפ רעד זַא |לגנוי

 ,טרעטיצעג םיא ןּבָאה ןּפיל יד ןּוא ,?כיימש ַא טימ ןענַאטשעג זיא רע'

 .עגמורא ּבָאה ךיא ןכלעװ ,רעטצעל רעד ןעװעג זיא ןָארַאג

 ,טסּורּב ןייז ּוצ ּפָאק ןיימ קידנעילוטּוצ ,סַאג רעד ףיוא ןיוש ןעמּוג

 ,ןרעטש ןיא ןּוטעג שוק ַא רימ טָאה רע .ןצכַאלש יד ןטלַאהּוצנײא ידּכ

 ,ןעמַאמ רעד ּוצ ןּוא ןטָאט םּוצ ןפָאלעגוצ דלַאּב ךיא ןיב

 .;טגערפעג ךימ טָאה עטַאט רעד .רימ ףיוא טרַאװעג ןּבָאה עכלעוו

 !ןגעלָאק ענייד עלַא טימ טנגעזעג ךיד טסָאה --

 ,טנגעזעג ךימ ּבָאה ךיא --

 ּוד ּבױא ,ןּוטעג סטכעלש ןצעמע טסָאה ּוד ּבױא םירָאװ --

 .עילַאטיא } א גגוטעבראסיוא טדַא ןא *



 ,רעּביא םיא טעּב ,ייג ,ןצעמע ןגעק טקידלּושרַאפ סעּפע ךיד טסָאה

 פױעכלעזַא ָאד זיא סע ? עשז:סָאװ .ןעקנעדעג טשינ סָאד ריד רע לָאז

 !ָאטשינ זיא סע ,ןיינ --

 טגָאועג עטַאט רעד טָאה -- !טנוזעג רימ עשז-ייז ָאט ,ּונ --

 יד קילּב ןטצעל ַא טימ קידנעמענמּורַא ,עמיטש רעטרירעג ַא טימ

 ,עלּוש רעזדנּוא ןּופ ןרעיומ

 ןּוא עלוש רעד ףיוא ןּוטעג קילּב ַא ךיוא טָאה עמַאמ יד ןֹוא

 : טרזחעגרעביא

 ! טנגעזעג יז --

 ןייא ןייק ןדיײרסױרַא טנעקעג זגשי ּבָאה רָאנ ךיא זיולּב

 | ,טרָארז



 יקסוואקשטאי .ש גאלראפ
 .7 עשנעג

 ,ךיא ןײרַא טגָארט סאוו ,ךּוּבַא | טא
 'םעיינ ַא רּוטַארעטיל רעזדוא | 8 יורא 7 על.ירּבַאג
 רעמערטסקע ןּופ  ןָאט א ,ןָאט ןָאּפָאקסיּפע ינַאװַאישזד
 רעפיט ןּוא טייקכעלטפאשנדייל יקסװַאקַאר קדַאמ שידיי

 :יפ רעזדנוא .גנונעקרעד:המשנ 8
 קרעװ קיצנײא ןייק טשינ .,ךיז טכַאד ,טגָאמרַאפ רוטַארעט
 .םענרַאּפ ןטיירּב ַאזַא טימ

 ןופ עציקס ַא ,דָאויּפע רעניילק ַא זיולּב -- גולפ ןיא

 לָאמנייא ךיז טקעוװרעד'ס ןכלעװ ןיא ,רעטקַארַאכ ןכַאװש ַא
 ּבײװ ַא ַאּב ןַאמ:לּפָאטנַאּפ ַא .טיקשידלעה ןּופ םָארטש ַא
 .טסעג'תונז עריא ןענידַאּב םיא טגניווצ עכלעוו ,הֹרּורַא ןַא
 רעד ףוסל זיִּב ןעדײל עליטש ןיא םלצ םעד טּפעלש רע
 .רעריפרַאפ:טּפױה ריא רע טעגרה

 זַא ,ךייא ךיז טכַאד ,ְךּוּב סָאד טנעייל ריא ןעוו רעּבָא
 ןּופ דנּוװ עקידרעטייא ןַא טקעלּפטנַא ךייא רַאּפ ךיז טָאה'ס
 ןטלפייווצרַאּפ ןטימ ךיז .קידנסיירטימ ןּוא ,טלעװ רעצנַאג ַא
 ןויּב ןגײלקעװַא טשינ ךוּב סָאד ריא טנעק ,טסעטָארּפ
 ,טרָאװ ןטצעל

 :עילַאטיא ןּופ ןערָאװעג טכַאמעג זיא גנוצעזרעּביא יד
 ײז טליפ ןעמ וזַא ,קיסילפ ןּוא טכיײל יװַא זיא יז ןּוא שינ
 .ןזעל םַאּב טשינ טעמכ
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 ,7 אשנעג ,יקסװָאקשטַאי .ש גַאלרַאפ

 עשירעלטסניק ןּופ גנולמַאז ַא
 טימ ענעּבירשעגנָא ,ןלעװַאנ | ?סרָאנַאגַאק םירפא ן
 -ַָאּוט ריוו ריצלצטּבֹוס רעטטנעפ-ןריט|

 ךיז טקירד סע יװ ,טעטיז
 םירפא ןגעװ רעקישירק ַא סיוא | עגַאלפיױא עטייווצ ,ןלעװַאנ

 ?יזיױַצנַארפ םניא יקסווַאנַאגַאק
 עלעװָאנ עדעי .א(סעסטעט 06 148206 לַאנרושז ןעש
 :עגסיורא ןוא טצַאשעגּפָא זיא גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןּופ
 רעטסיימ ןכעלּברעטשמּוא ןסױרג םעד  ךרּוד ןרָאװעג טריפ
 .ץ ר ּפ .ל .י---יקסווָאנַאוַאק םירפא ןּופ רעטָאפ ןקיטסייג ןּוא

 ףיוא ,עּבַאגסױא:טכַארּפ ַא ןיא ןענישרעד זיא ךּוּב סָאד
 ןעגיפעג'ס ןכלעװ ףיוא ,לָארדנַאּב ַא טימ ןּוא ריּפַאפ טּוג
 .קרעוו ןקיזָאד םעד רעּביא סעיזנעצער ענעדישרַאפ ךיז

 סָאװ ,קרעװו ךעלשטנעמ:ףיט א

 ײג ַא זדנּוא רַאפ ףױא טקעד | םּולּבנרָאק המלש
 ןצנַאגניא ,ןּבעל ןסירעגּפָא קיטש =

 ףמַאק ןכעלגעטלַא םעד רמערפ עטרעטיילעג
 ןדירפ ,ןגרָאז ערעזדנּוא ןּופ | ןלייט ייװצ ןיא ןאמָאר

 ןופ טלעװ יד .ןדייל ןוא .
 רענעי ףיוא ּבלַאה ןיוש טגיל עכלעו ,עקנַארק:טכוזדניװש
 זיולּב רָאנ ןכיירגרעד סע ןיהּוװ ,טױט ןּופ ץענערג טייז
 יד ןכַאמ ןּוא ןּבעל ןקידנשיור רעזדנוא ןופ םידעפ עקיצנייא
 טרָאד ןיוש ךיז ןגָארט סָאװ ,ןייז:טשינ ןליטש ןּופ ןזרָאקַא
 ןשטנעמ ּוו ,רעשינַארט ףיט ךָאנ ,רעכעלנייּפ ךָאנ ,םּורֲא
 ,ךעלטעּב יד ףיוא ןגיוצעגסיוא ,ךיז ןיא ןּבָארגעגניא ןגיל
 :רַאפ ט ם ,תונורֲא ערעײז ןיא עטגײלעגנײרַא ןיוש יװ
 ײז יװ ,ןטײקטײװ עכעלדנעמוא יד ּוצ ןקילב עטעשזדנַאלּכ
 .ןעניּפש ךיז טרעהעג עידָאלעמ עקיּבײא ןַא טרָאד ןטלָאװ
 רעד טול שידיי ױזַא ,שיריל:ףיט ױזַא זיא סָאװ ,קרעװ סָאד
 ןטשרע םעד רַאפ רשפא ןרעװ טנכעררַאפ ןעק ןוא גנומיטש
 ,לקניװ ַא ףיוא טקעד ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןַאמָאר ןתמא
 טשינ םענײק ךר ד ודנוא ַאּב דֹניצַא זיב ךָאנ ויא סָאװ
 ,ןרָאװעג טרירַאּב

 .,,יטגזיסי



 .7 אשנעג ,יקסווָאקשטַאי .ש גילרַאּפ

 ןזיװַאּב טשינ ךָאנ טָאה רעגייק 7
 ַאזַא טימ ןוא טנָאנ ױִזַא ןסישטימַא עד ָאדנַאמדע

 וצ טיײקטּבילרַאפ רעכעלטרעצ
 סענורטס עטסלדייא יד ןרירַאּב ץ רַא ה ס ָא ד

 ,ץרַאה ןכעלשטגעמ םעד ןּופ | גרעּבנײש המלש שידיי |
 :יבַעילַאטיא רעקיזַאד רעד יװ ו
 ױזַא טָאה רעכלעװ ,טלעװ:רעדניק רעד ןּופ רעטכיד רעש
 ןצנַאג םעד ליפעג רעזדנּוא רַאפ ןטכיולעגפיוא ךעלרעה
 ,ץרַאה ןשידניק םעד ןּופ רצוא ןקידלּפַאצ:שירפ ןּוא ןקיטכערפ
 ןסיג טייקכעלשטנעמ רעפיט ןּופ ןמיה ַא יװ ,גנַאזעג א יו

 סָאװ ,קרעװ ןקידריװקרעמ ןקיזָאד םעד ןּופ תורוש יד ךיז
 רעכייר רעצנַאג ןייז טימ עלוש ןיא ןּבעל רָאי ַא םּורַא טמעז
 ןּופ ןָאט ןליטש ַא ןיא ןבירשעג ,ןדיירפ ןוא ןדייל ןּופ טלענ
 םעד ןיא ץלַא ףיוא טסַאפ ןּוא טעז סָאװ ,רעליש ַא לגניי וו
 :ןזיר סָאד .המשג רעשירעדניק רענייר ןייז ןּופ טכיל ןרָאלַא
 ,דניק ןרָאפ רָאנ טשינ ,גנורעטייל ןופ לַאװק ַא זיא קרעק
 ,שטנעמ םענעסקַאװרעד ןרַאפ ךיוא רַאװ

 ;: קור ד םּוצ ךיי ז טל ײ ר ס צ

 יק ס וועי ָא ט ס ָא ד .מ .פ
 זיוה ןטיֹוטא ןּופ ןראומעמ
 א מ ר ע ב ל י ז .ַא שי דיי
 ןּופ ע יצ קאד ער רע װ רע ט נו א
 ג -ר ע ב ג י י ש ירא יש

 י ַא ט ס ל ַָא טט :נ

 וּוא גירק
 ג ר ע כב ג יי ש ה מ ל ש ש י די"
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 -ףיז טָאה קעטַאילּביב:קיַאזָאמ יד ןה0262סטקיספסראקזופלמלאטספווצ
 עּבַאגפיוא ריא רַאפ טלעטשעג ק י א ז ַָא מ

 | רעשידיי רעד ןיא ןריפּוצנײרַא ו
 ןעגנולמַאז עיר ַא רוטַארעטיל } ק ע ט ָאיל ביי ּב
 ,ןלעװָאנ עטסנעוש יד ןופ 6,415
 ןטנַאקיּפ ,ןטכייל ןּופ ןדנעגעל ןּוא ךעלהשעמ ,ןעגנולייצרעד
 רעטכיד ןּוא רעלטסניק עטסערג יד ןּופ רנַאשז ןלופרָאמּוה ןּוא
 | :עג ןיא סָאװ ,עלעכיּב סעדעי .ריטַארעטיל:טלעװ רעד ןּופ
 || טלייװרעדסיוא זיא ןּוא רעלעטשטפירש ןרעדנּוזַאּב ַא טעמדיוו
 | יערעטניא ןייז טימ דלַאּב טּפַאכרַאפ ,ןכַאז עטסעּב ענייז ןּופ
 | ירַאֿפ רעד ןּופ טײקידװעליּפש רעד טימ ,טלַאהניא ןטנַאס
 | ןופ טײקלופצנַאלג ןּוא טייקטכייל רעד טימ  ןּוא גנּודנּוװ
 ;| לַאניגירָא ןּופ טצעזרעּביא ןענייז ןכַאז עלַא .ךַארּפש רעד
 ;| ןלעװ ייז זַא ,ױזַא ,עּבַאגסױא:טכַארּפ ַא ןיא ןבעגעגסױרַא ןּוא
 : ,גנּולמַאז:רעכיב רעדעי רַאפ גנּוריצ ַא זייז

 ,לשיאר ר ראוי ולוי יורא ר ריר ראוי א

 :ןענישרע -  ךיוש ןענייז - .דניצַא יב
 ןַא ס ַאּפָאמ עד יוג
 רע דרעמ:ןרעטלע רעד
 .+צ+ ר ע ד'ג ַא .ן ּו או
 ס ע ד נ ע מ לּויטַא ק
 ןדע:ןג רענעריולרַאפ רעד
 2 ע ר ע ד ב ַא { ו א

 א ווע רּפ לע סט רַא מ
 ט 0 ּו ר 3 י לך
 0 ר ע ד נ ַא { ּו א
 ךרּוד שיזיוצנַארפ ןּופ טצעזרעּביא עלַא

 י ק ס וו ָא קַא ר קרַא מ

 ש ט יוד ָָא ל ַא ג ע ס .ז
 ע מ ר ַא ז ַא ק ןיא
 ו וָא כ ע ש ט .ָא

 ם בע בע


